
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P U T U S A N 

Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 
 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya 

disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 tentang 

Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 

Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia, yang 

dilakukan oleh: ---------------------------------------------------------------------------  

1.  Terlapor I : PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., 

berkedudukan di Jalan Ancol VIII/1 Jakarta 

14430, Nomor Telp. (021) 6919999.  

2.  Terlapor II : PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk., 

berkedudukan di Wisma Millenia 7th Floor, 

Jalan MT Haryono Kav. 16 Jakarta 12810, 

Nomor Telp. (021) 28545680, Nomor Faks. (021) 

8310309. 

3.  Terlapor III : PT Malindo Feedmill, Tbk., berkedudukan di 

Jalan RS Fatmawati Nomor 15, Komplek Golden 

Plaza Blok G Nomor 17-22, Jakarta Selatan 

12420, Nomor Telp. (021) 7661727. 

4.  Terlapor IV : PT CJ-PIA, berkedudukan di Jalan Lanud Gorda 

Ds. Julang Kec. Cikande, Serang Banten 42101, 

Nomor Telp. (0254) 401234, atau diketahui 

beralamat lain di Menara Jamsostek Lantai 2, 

Jalan Gatot Subroto Kavling 36 Jakarta 12710, 

Nomor Telp. (021) 52995106. 

5.  Terlapor V : PT Taat Indah Bersinar, berkedudukan di Jalan 

Bukit Gading Raya, Komplek Bukit Gading Indah 
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Blok U-39, Kelurahan Kelapa Gading Barat, 

Jakarta Utara, Nomor Telp. (021) 29574234. 

6.  Terlapor VI : PT Cibadak Indah Sari Farm, berkedudukan di 

Jalan Daan Mogot, Komplek Rasa Sayang C-20 

Jakarta 11460, Nomor Telp. (021) 5660931. 

7.  Terlapor VII : PT Hybro Indonesia, berkedudukan di Jalan 

Pintu Kecil Nomor38-42 Lantai 3, Roa Malaka, 

Jakarta Barat 11230. 

8.  Terlapor VIII : PT Expravet Nasuba, berkedudukan di Jalan  

Rumah Potong Hewan Nomor 44, Kecamatan 

Medan Deli, Medan, Sumatera Utara 20242, 

Nomor Telp. (062) 61-6851244. 

9.  Terlapor IX : PT Wonokoyo Jaya Corporindo, berkedudukan 

di Jalan Taman Bungkul Nomor1-7, Surabaya 

60241. 

10.  Terlapor X : CV Missouri, berkedudukan di Jalan Malabar 

Nomor 53, Lingkar Selatan, Lengkong, Kota 

Bandung 40263, Jawa Barat. 

11.  Terlapor XI : PT Reza Perkasa, berkedudukan di Jalan 

Deltasari Indah BI BO/9 Waru, Surabaya 61256, 

Jawa Timur. 

12.  Terlapor XII : PT Satwa Borneo Jaya, berkedudukan di Jalan 

Graha Sujaya, Jalan Komodor Yos Sudarso 

Nomor 133, Singkawang, Kalimantan Barat 

79122. 

 

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. ----  
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Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator.  -----------  

 

 
 

TENTANG DUDUK PERKARA 

 

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian 

tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan PrAktak Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU Nomor 5 Tahun 1999”) dalam 

Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia. ------------  

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 07/KPPU/Pen/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang 

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 (vide bukti 

A1). -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan 

tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi 

melalui Keputusan Komisi Nomor 14/KPPU/Kep.3/II/2016 tanggal 23 

Februari 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis 

Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-

I/2016 (vide bukti A3). ------------------------------------------------------------  

5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-

I/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 

14/KMK/Kep/II/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan 

Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 03 

Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 (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 A2, A6, A7, A8, A9, A10, A11, 
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A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, 

A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32). -------------------------------------------  

7. Menimbang bahwa pada tanggal 03 Maret 2016, 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 para 

Investigator, dan Para Terlapor, yaitu PT Chaoren Pokphand Indonesia, 

Tbk. selaku Terlapor I, PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. selaku 

Terlapor II, PT Malindo Feedmill, Tbk. selaku Terlapor III, PT CJ-PIA 

selaku Terlapor IV, PT Taat Indah Bersinar selaku Terlapor V, PT 

Cibadak Indah Sari Farm selaku Terlapor  VI, PT Hybro Indonesia 

selaku Terlapor VII,  PT Expravet Nasuba selaku Terlapor VIII, PT 

Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Terlapor IX, CV Missouri selaku 

Terlapor X, PT Reza Perkasa selaku Terlapor XI, PT Satwa Borneo Jaya 

selaku Terlapor XII (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 02/KPPU-I/2016 adalah 

kesepakatan pemotongan/pengafkiran induk ayam pedaging 

(Parent Stock) dan pemotongan Hatchery Egg Final Stock oleh 

pelaku usaha pembibitan tahun 2015 di Indonesia. ---------------  

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. Pasar Geografis berkaitan 

dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran 
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produk yang menjadi obyek perkara, sedangkan pasar 

produk berkaitan dengan kesamaan, atau kesejenisan 

dan/atau tingkat subtitusinya dari produk yang 

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

9.2.3 Bahwa pasar produk yang menjadi obyek perkara ini 

adalah Bibit Ayam Pedaging (Broiler) atau Day Old 

Chick Final Stock, sedangkan pasar geografis produk 

perkara a quo adalah Wilayah Negara Republik 

Indonesia.; -----------------------------------------------------  

9.3 Tentang Struktur Pasar. ------------------------------------------------  

9.3.1 Mengenai ayam dan bibit ayam usia sehari (DOC) ------  

9.3.1.1 Bahwa ayam ras pedaging atau yang biasa 

disebut juga sebagai ayam broiler 

merupakan jenis ayam ras unggulan hasil 

persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang 

memiliki daya produktivitas tinggi, 

terutama dalam memproduksi daging 

ayam. Pada perkembangannya kebutuhan 

daging ayam sebagai bahan konsumsi 

manusia semakin meningkat, permintaan 

akan daging ayam sangat tinggi, tingginya 

permintaan tersebut memberikan ruang 

bagi pelaku usaha untuk membuat 

penawaran daging ayam. 

Perkembangannya pelaku usaha tumbuh 

dan berkembang sangat pesat, pelaku 

usaha tidak hanya peternak yang 

melakukan budidaya bibit ayam sampai 

dengan panen. Proses bisnis dalam 

industri ayam broiler dapat dibedakan 

menjadi beberapa usaha, usaha tersebut 

adalah : (1) usaha pakan ayam (termasuk 

obat dan vitamin), (2) usaha bibit (ayam 

usia sehari), (3) usaha budidaya 
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(pembesaran menjadi ayam siap konsumsi) 

dan (4) usaha makanan olahan. -------------  

9.3.1.2 Bahwa ayam yang diketahui masayarakat 

pada umumnya adalah ayam pedaging 

yang telah dijual pada pasar tradisional 

atau modern market, ayam tersebut 

merupakan ayam siap dimasak yang biasa 

lebih dikenal dengan ayam karkas. Namun 

sebelum menjadi ayam karkas, terdapat 

proses bisnis yang panjang pada ayam 

pedaging. Ayam karkas merupakan salah 

satu hasil produk dalam bisnis ayam, hasil 

produk lainnya adalah Parent Stock, Final 

Stock dan Live Bird. Parent Stock atau yang 

biasa disebut induk ayam merupakan hasil 

produk dari Grand Parent Stock. Final Stock 

adalah bibit ayam yang berumur satu hari 

yang harus dibesarkan sampai dengan 

bobot tertentu yang menjadi produk Live 

Bird. Berikut gambaran bisnis proses 

sehingga menghasilkan karkas ayam. ------  

 

9.3.1.3 Bahwa anak ayam sebagai faktor kunci 

dalam industri ayam pedaging, selain 

faktor lainnya yaitu pakan, obat, dan 

vitamin. Day Old Chick Final Stock 

merupakan istilah untuk anak ayam yang 

berumur satu hari. Day Old Chick FS yang 

diterima oleh peternak adalah tingkatan 

terakhir dari strain ayam atau biasa 
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disebut Final Stock (FS). Berdasarkan hasil 

penyelidikan, 1 ekor indukan GPS dapat 

menghasilkan 40 ekor indukan PS. 

Kemudian 1 ekor indukan PS dapat 

menghasilkan 130 ekor DOC Final Stock.  

DOC final stock ini merupakan anak dari 

Induk ayam atau Parent Stock (PS). DOC 

final stock  merupakan hasil seleksi 

sehingga diperoleh hasil akhir (final) yang 

betul-betul produktif dan berkualitas.  

Berikut skema DOC Parent Stock sampai 

dengan menetasnya DOC Final Stock: ------  

 

9.4 Tentang Pelaku Usaha pada Industri Ayam Pedaging. -------------  

9.4.1 Bahwa pelaku usaha dalam industri ayam dapat 

dibedakan menjadi tiga kategori pelaku usaha yaitu 

Pelaku Usaha terintegrasi, Pelaku Usaha semi-

integrasi dan Pelaku Usaha yang tidak terintegrasi. 

Pelaku usaha terintegrasi adalah pelaku usaha yang 

memiliki serangkaian proses produksi dari hulu 

sampai hilir. Proses produksi pada industri ayam dari 

hulu sampai hilir dapat dilihat berdasarkan usaha 

sebagai berikut: pembibitan induk ayam/Grand Parent 

Stock to Parent Stock (Breeding Farm yang 

menghasilkan DOC PS), pembibitan ayam pedaging 
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komersial (Breeding Farm yang menghasilkan DOC 

FS), usaha pakan, vitamin dan obat, usaha bahan 

baku pakan unggas, usaha budi daya ayam pedaging 

komersial dan usaha budi daya ayam dengan 

kemitraan dengan ketentuan yang dibuat oleh 

Perusahaan Inti, dan pelaku usaha yang membuka 

pangkalan ayam ras hidup di pasar-pasar tradisional, 

serta mengusahakan pengolahan ayam siap saji/Food 

Processing). Pelaku usaha semi-integrasi adalah 

pelaku usaha yang hanya memiliki usaha lebih dari 

satu rangkaian produksi namun tidak menguasai 

usaha dari hulu sampai hilir. Sementara pelaku usaha 

yang tidak terintegrasi adalah pelaku usaha yang 

hanya memiliki satu proses produksi. --------------------  

9.4.2 Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan pelaku 

usaha integrasi pada umumnya telah berbentuk 

badan hukum dan memilki organisasi perusahaan 

yang baik. Pelaku Usaha Integrasi telah berbentuk 

perusahaan bahkan beberapa diantaranya telah 

menjadi perseroan terbuka. Jumlah pelaku usaha 

yang telah terintegrasi lebih sedikit dibandingkan 

dengan pelaku usaha pada level semi-integrasi dan 

pelaku usaha yang tidak terintegrasi. Secara umum 

pelaku usaha pada insustri ayam dapat digambarkan 

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

 

9.4.3 Bahwa berdasarkan gambar piramida diatas 

tergambar perusahaan terintegrasi berada pada 
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puncak piramid dengan jumlah pelaku usaha yang 

sedikit. Kemudian diikuti oleh pelaku usaha breeder. 

Breeder pada tahap kedua merupakan pelaku usaha 

yang bergerak pada usaha pembibitan dengan produk 

jualnya yaitu DOC Final Stock, pelaku usaha pada 

level ini tidak memiliki GPS sehingga sangat 

tergantung pada pelaku usaha pembibitan yang 

memproduksi DOC PS. Pelaku usaha pada level 

breeder ini yang pada umumnya dapat dikategorikan 

sebagai pelaku usaha semi-integrasi karena pada 

faktanya beberapa perusahaan telah memiliki usaha 

budidaya dan usaha pakan ayam produksi sendiri. 

Pada level selanjutnya terdapat pelaku usaha 

peternak/pembudidaya. Level pelaku usaha peternak 

sampai pada pelaku usaha pada level terakhir 

merupakan pelaku usaha yang pada umumnya tidak 

terintegrasi, kecuali peternak yang memiliki hubungan 

kemitraan. Pelaku usaha peternak sangat 

membutuhkan pasokan baik DOC FC, pakan, vitamin 

dan obat dari pelaku usaha pada level atasnya. --------  

9.4.4 Produk dari pelaku usaha peternak adalah Live Bird. 

Hasil panen Live Bird kemudian dijual oleh pelaku 

usaha peternak kepada pelaku usaha broker dan/atau 

bandar. Pelaku usaha broker merupakan pelaku 

usaha yang biasa bersifat perorangan. Sementara 

pelaku usaha bandar dapat merangkap menjadi 

broker dan/atau hanya menjadi bandar. Berdasarkan 

fakta dilapangan pelaku usaha bandar melakukan 

usaha pada rumah potong ayam. Live Bird yang dibeli 

dari pelaku usaha peternak kemudian dipotong 

sehingga menghasilkan karkas ayam. Level yang 

terakhir adalah pengecer dan/atau pelapak. Pengecer 

dan/pelapak adalah pelaku usaha pada level akhir 

karena produk yang mereka jual adalah karkas ayam 

yang akan dikonsumsi oleh konsumen akhir pada 
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industri ayam pedaging. Perbedaan pengecer dan 

pelapak hanya terletak pada banyaknya jumlah ayam 

yang mereka jual. Pengecer memiliki jumlah yang lebih 

besar yang biasanya memberikan  pada pelapak untuk 

dijual pada pasar-pasar tradisional. -----------------------  

9.5 Tentang Perusahaan Pembibitan (Breeder). --------------------------  

9.5.1 Perusahaan pembibitan yang dimaksud dalam perkara 

ini adalah perusahaan dengan hasil usaha bibit ayam 

pedaging. Perusahaan pembibitan disebut juga sebagai 

breeder. Breeder menjalankan usaha pembesaran 

ayam indukan (Parent Stock) sampai dengan 

menghasilkan bibit ayam dan menjualnya kepada 

peternak/pembudidaya. Perusahaan pembibitan 

terbagi menjadi 2 jenis. Pertama perusahaan 

pembibitan yang memiliki GPS dan Kedua perusahaan 

pembibitan yang tidak memiliki GPS. Perusahaan 

pembibitan yang memiliki GPS akan sangat 

bergantung pada rekomendasi impor dari Pemerintah 

untuk pengadaan GPS. Sementara perusahaan 

pembibitan yang tidak memiliki GPS sangat 

tergantung pada perusahaan yang menjual DOC PS. 

Meskipun terdapat perbedaan diatas, baik perusahaan 

pembibitan yang memiliki GPS dan perusahaan 

pembibitan yang tidak memiliki GPS berada pada 

pasar yang sama. Produk yang mereka jual adalah 

produk yang sama, yaitu bibit ayam (DOC) Final Stock. 

Begitu pula dengan konsumen mereka, yaitu 

peternak/pembudidaya ayam pedaging komersil. 

Dengan demikian perusahaan pembibitan baik yang 

memiliki GPS dan yang tidak memiliki GPS 

merupakan pelaku usaha yang saling bersaing. --------  

9.5.2 Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui 

beberapa pelaku usaha yang bergerak di bidang 

pembibitan ayam, sebagai berikut: ------------------------  
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9.6 Tentang Asosiasi Pelaku Usaha. ---------------------------------------  

Pelaku usaha dalam industri ayam membentuk perkumpulan-

perkumpulan antara sesama pelaku usaha dalam pasar 

bersangkutan yang sama. Perkumpulan tersebut pada 

akhirnya membentuk badan hukum tersendiri berdasarkan 

tujuan dan kepentingan tertentu. Saat ini terdapat lebih dari 

20 asosiasi yang berkaitan dengan industri ayam. ----------------  

9.6.1 Asosiasi Perusahaan Pembibitan. --------------------------  

Pelaku usaha pembibitan sendiri tergabung dalam 

satu asosiasi khusus yang dinamakan GPPU. GPPU 

merupakan singkatan dari Gabungan Perusahaan 

Pembibitan Unggas. Perusahaan pembibitan ayam 

yang tergabung dalam GPPU adalah sebagai berikut : 

(vide bukti Daftar Anggota GPPU) --------------------------  

No Nama Perusahaan 
Domisili 

Hukum 
Ket 

1 PT Bibit Unggul Prima Sejati Jakarta PS 

2 PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk Jakarta GPS, PS 

3 PT Cibadak Indah Sari Farm 
 

GPS, PS 

4 PT Dinamika Megatama Citra Jakarta PS 
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5 PT Ekspravet Nasuba Medan GPS, PS 

6 PT Gunung Lawas Mandiri Medan PS 

7 PT Indojaya Agrinusa Medan PS 

8 PT Intertama Trikencana Bersinar Sumut PS 

9 PT Kerta Mulya Sejahtera Jakarta PS 

10 PT Kota Bangun  Lestari Jaya Medan PS 

11 PT Malindo Feed Mill, Tbk Jakarta GPS, PS 

12 PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Jakarta GPS, PS 

13 PT Panca Patriot Prima Jawa Timur PS 

14 PT Patriot Intan Abadi / Taat Indah Bersinar Tangerang GPS, PS 

15 PT Perternakan Ayam Manggis / Hybro Indonesia Jakarta GPS, PS 

16 PT Reza Perkasa  Jawa Timur PS 

17 PT Satwa Borneo Tanggerang GPS, PS 

18 PT Sierad Produce Jakarta PS 

19 PT Silga Perkasa Sukabumi PS 

20 PT Super Unggas Jaya / PT CJ-PIA Jakarta GPS, PS 

 

9.6.2 Asosiasi Pelaku Usaha lainnya dan Organisasi 

Kemasyarakatan. ---------------------------------------------  

Pelaku usaha peternak juga membuat asosiasi serupa 

dengan nama GOPAN yang artinya Gabungan 

Organisasi Peternak Ayam Nasional. Pelaku usaha 

pakan juga membentuk asosiasi tersendiri yang 

dinamakan GPMT, singkatan dari Gabungan Produsen 

Pakan Ternak. Selain asosiasi diatas juga terdapat 

beberapa organisasi masyarakat yang menundukan 

diri untuk terlibat dalam industri ayam, salah satunya 

adalah PINSAR. PINSAR merupakan organisasi 

masyarakat yang bergerak di bidang perunggasan. ----  

9.7 Tentang Kronologis terjadinya kesepakatan 14 September 2015. 

 

17 Desember 2013 

 

 

Rapat membahas rencana pemasukan benih dan bibit 
ayam ras GPS/PS broiler dan layer 2014 (Surat 

Direktur Pembibitan Ternak Nomor 

05006/TU.220/F2.5/12/2013 tanggal 5 Desember 

2013) 

20 Maret 2014 

 

 

Rapat membahas perkembangan dan isu-isu 
perunggasan dan solusi mengenai dilema perunggasan 

nasional (Surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Nomor 18001/TU.220/F2.5/3/2014 tanggal 18 

Maret 2014 
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21 Maret 2014 

 

 

Surat Direktur Perbibitan Ternak Nomor 

21016/PD.430/F2.5/03/2014 tanggal 21 Maret 2014 

tentang Laporan Realisasi Pemasukan HE/DOC 
GPS/PS Bibit Ayam Ras 

15 April  2014 

 
 

Surat Menteri Perdagangan Nomor 644/M-

DAG/SD/4/2014 tanggal 15 April 2014  tentang Harga 
Penjualan Day Old Chiken (DOC) di tingkat Peternak 

17 April 2014 
 

 

Rapat GPPU dengan Perusahaan Perunggasan 

Indonesia tentang Penetapan Jumlah dan Koordinasi 
Pelaksanaan Pengurangan DOC (Surat GPPU Nomor 

003/BPP GPPU/Pst/skl/IV/2014 tanggal 16 April 

2016) 

7 Mei  2014 

 

 

Rapat tentang impor GPS (Surat Direktur Perdagangan 

Luar Negeri Nomor 234/DAGLU/SD/5/2014 tanggal 7 

Mei 2014) 

14 Mei  2014 

 

 

Rapat Evaluasi Harga Penjualan DOC, Rencana 
menghadapi bulan puasa dan Rencana Kebijakan 

Importasi GGPS/GPS (Surat Dirjen Perdagangan Dalam 

Negeri Nomor 185/PDN/UND/05/2014 tanggal 12 Mei 

2014) 

3 Juni 2014 

 
 

Rapat menghadapi bulan puasa dan lebaran serta 

penyampaian pokok-pokok usulan permendag tentang 

penataan keseimbangan pasar perunggasan oleh Tim 
Kecil (Surat Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 

230/PDN.5/UND/05/2014 tanggal 30 Mei 2014) 

23 Juni 2014 
 

 

Surat Pinsar Nomor 024/PINSAR/VI/2014 tanggal 23 
Juni 2014 kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan 

Hewan tentang Permohonan Penataan DOC 

27 Juni 2014 

 
 

Surat FPABN Nomor 005/FPUI/VI/2014 tanggal 27 

Juni 2014 kepada Menteri Perdagangan tentang 
Permohonan Pengendalian Produksi DOC 

3 September 2014 

 

 

Surat Pinsar Nomor 032/PINSAR/IX/2014 tanggal 3 

September 2014 kepada Menteri Perdagangan tentang 

Permohonan Penataan DOC 

1 Oktober  2014 

 

 

Rapat membahas keseimbangan supply dan demand 

ayam ras (Surat Direktur Perbibitan Ternak Nomor 

30001/TU 220/F2.5/10/2014 tanggal 30 September 

2014) 

2 Desember  2014 

 

 

Rapat dan koordinasi perhitungan rencana pemasukan 

bibit ayam ras (GGPS, GPS, PS) dan rencana 

kebutuhan bibit DOC Final Stock (Surat Dirjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 
28052/TU.220/7/11/2014 tanggal 28 November 2014) 

29 Desember  2014 

 

 

Surat Pinsar Nomor 038/PINSAR/XII/2014 tanggal 29 

Desember 2014 kepada Dirjen Peternakan dan 

Kesehatan Hewan tentang Permohonan Menolong 
Peternak Rakyat 

6 Januari 2015 

 

 

Rapat pembahasan tentang Pentaan Keseimbangan 

Pasar Perunggasan (Surat Direktur Bahan Pokok dan 

Barang Strategis Nomor 01/PDN.5/UND/1/2015 
tanggal 5 Januari 2015) 
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13 Januari 2015 

 

 

Rapat rencana pemasukan bibit ayam ras broiler tahun 

2015 (Surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Nomor 12100/TU.220/F/01/2015 tanggal 12 Januari 

2015) 

26 Februari 2015 

 

 

Rapat Pembahasan langkah-langkah antisipasi over 
supply bibit ayam ras dan isu-isu perunggasan (Surat 

Direktur Perbibitan Ternak Nomor 

24002/TU.020/F2.5/02/2015 tanggal 24 Februari 

2015) 

13 Maret 2015 

 

 

Rapat Pembahasan Pengurangan Telur Tetas (Surat 

Diretur Perbibitan Ternak Nomor 

11003/TU.020/F2.5/3/2015 tanggal 11 Maret 2015) 

9 April 2015 

 

 

Rapat Evaluasi pengendalian Produski bibit ayam ras. 

Kemitraan budidaya ayam ras dan isu-isu perunggasan 

(Surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 

31081/TU.220.F/03/2015 tanggal 32 Maret 2015 

9 April 2015 

 
 

Surat Asosiasi Peternak Ayam tanggal 9 April 2015 

kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri tentang 
Pengaduan Pengendalian Jumlah DOC FS 

9 April 2015 

 

 

Surat PINSAR Nomor 052/PINSAR/IV/2015 tanggal 9 

April kepada Direktur Perbibitan Ternak tentang 

Penentuan Jumlah Impor GGP Broiler dan GPS Layer 

2015 

21 April 2015 

 
 

Surat PINSAR Nomor 053/PINSAR/IV/2015 tanggal 21 

April kepada Menteri Pertanian tentang Penghentian 
Impor GGPS Broiler 

27 April 2015 
 

 

Surat PINSAR Nomor 055/PINSAR/IV/2015 tanggal 27 
April kepada Direktur Perbibitan Ternak tentang 

Usulan Pengaturan Telur Tetas 

12 Mei 2015 
 

 

Surat PINSAR Nomor 056/PINSAR/V/2015 tanggal 12 

Mei 2015 kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan 
Hewan tentang Cutting DOC dan Penentuan Jumlah 

Impor GGPS dan GPS Layer 

22 Juni 2015 

 

 

Surat PINSAR Nomor 060/PINSAR/VI/2015 tanggal 22 

Juni 2015 kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan 

Hewan tentang Permohonan Pemangkasan Produksi 

DOC Broiler 

25 Juni 2015 
 

 

Rapat Koordinasi Pembahasan perkembangan dan Isu-
Isu Perunggasan (Surat Direktur Perbibitan Ternak 

Nomor 24001/TU.020/F2.5/06/2015 tanggal 24 Juni 

2015) 

27 Juli 2015 

 

 

Surat PINSAR Nomor 062/PINSAR/VII/2015 tanggal 27 

Juli 2015 kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan 

Hewan tentang Permohonan Pemangkasan Produksi 
DOC 

13 Agustus 2015 

 

 

Surat PINSAR Nomor 064/PINSAR/VIII/2015 tanggal 

13 Agustus 2015 kepada Dirjen Peternakan dan 

Kesehatan Hewan tentang Usulan untuk 

Restrukturisasi Perunggasan Nasional 

20 Agustus 2015 

 

 

Rapat isu-isu perunggasan (Surat Sekjen Pertanian 

Nomor B-3000/TU.020/A/08/2015 tanggal 18 Agustus 

2015) 

25 Agustus 2015 
 

 

Surat PINSAR Nomor 065/PINSAR/VIII/2015 tanggal 
25 Agustus 2015 kepada Dirjen Peternakan dan 

Kesehatan Hewan tentang Permohonan Pemangkasan 

Produksi DOC Broiler 

4 September 2015 

 

 

Surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 

04041/PK.010/F/09/2015 tanggal 4 September 2015 

yang pada pokok berisi “Pemerintah menyetujui usulan 
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melakukan penyesuaian produksi bibit DOC Broiler 
sepanjang untuk kebaikan” 

14 September 2015 

 

 

Rapat Pembahasan dan Solusi untuk Mengatasi 

Keterpurukan Harga Ayam Ras Hidup di Tingkat 

Peternak (Surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Nomor 14036/TU.020/F/09/2015 tanggal 14 

September 2015) 

 

9.8 Tentang Kesepakatan Pengafkiran PS. --------------------------------  

9.8.1 Bahwa pada tanggal 14 September 2015 telah terjadi 

kesepakatan yang dibuat di Jakarta yang dilakukan 

oleh 12 pelaku usaha pembibitan. Perusahaan yang 

menandatangani kesepakatan adalah: --------------------  

No Nama Perusahaan Nama yang 

mewakili 
1 PT Charoen Pokphand Jemmy 
2 PT Japfa Comfeed Indonesia Harwanto 

3 PT Wonokoyo Jaya Corp Heri Setiawan 
4 PT Malindo Rewin 
5 PT Satwa Borneo Tri Susanto 

6 PT Cibadak Indah Sari Suping Susanto 
7 PT Reza Perkasa Samsul Arif 

8 PT Expravet Nasuba Paulus S 
9 PT CJ-PIA J H Park 
10 PT Hybro Indonesia Lilik Widjaja 

11 PT Taat Indah Bersinar Tjandra 
12 CV Missouri Richard 

 

9.8.2 Bahwa substansi dari kesepakatan tersebut adalah 

untuk mengatasi keterpurukan harga ayam ras. 

Kesepakatan ditandatangani oleh perwakilan masing-

masing perusahaan. Bahwa kesepakatan tersebut 

merupakan hasil dari rapat pembahasan 

permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh para 

perusahaan pembibitan. -------------------------------------  

9.8.3 Bahwa bukti adanya kesepakatan tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut: --------------------------------------  
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9.9 Tentang Harga DOC. -----------------------------------------------------  

9.9.1 Bahwa dalam ilmu ekonomi komponen fix cost dan 

variable cost merupakan komponen biaya dalam 

perhitungan harga pokok produksi. Biaya tetap (fixed 

cost) adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan 

produksi yang jumlah totalnya tetap pada volume 

kegiatan tertentu, sedangkan biaya variabel (variable 

cost) adalah biaya yang jumlah totalnya berubah-ubah 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

9.9.2 Bahwa pada usaha budidaya ayam ras pedaging biaya 

tidak tetap yang dikeluarkan peternakan terdiri dari 

biaya pakan, obat-obatan, perlengkapan, tenaga kerja 

upahan, dan tenaga kerja keluarga. Biaya tetap (fixed 

cost) pada peternakan ayam broiler adalah biaya yang 

tidak berubah dengan atau tidak adanya ayam di 

kandang, sedangkan biaya variabel (variable cost) 

adalah biaya yang berhubungan langsung dengan 

jumlah ayam yang dipelihara. Biaya ini antara lain 

biaya untuk DOC, ransum (pakan), pemeliharaan dan 

kesehatan. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan 

pakan memiliki porsi hingga 70% dari total biaya 

variabel. Bahwa harga pokok dapat dirumuskan 
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sebagai biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam 

proses produksi. Harga pokok produksi bibit ayam 

(DOC) sangat tergantung pada efisiensi dan teknologi 

yang digunakan oleh perusahaan pembibitan. ----------  

9.9.3 Bahwa secara umum pendistribusian DOC FS dari 

breeder sampai pada peternak dapat dilihat sebagai 

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

 

9.9.4 Bahwa berdasarkan tabel diatas terlihat distribusi 

DOC FS dari Breeder kepada peternak. Rantai 

distribusi diatas sangat mempengaruhi harga DOC FS. 

Peternak yang memiliki akses secara langsung kepada 

breeder akan mendapatkan harga DOC FS yang sangat 

kompetitif bila dibandingkan dengan peternak yang 

tidak memiliki akses langsung. Peternak yang memiliki 

akses biasanya merupakan peternak kemitraan 

(plasma) terikat dengan pelaku usaha breeder, 

sementara peternak yang tidak memiliki akses 

langsung biasa disebut peternak mandiri. Pada tabel 

diatas terlihat semakin panjang rantai distribusi yang 

dilalui maka harga DOC FS yang diterima oleh 

peternak akan semakin mahal. ----------------------------  

9.10 Tentang Pengaruh Harga DOC FS dan Live Bird. -------------------  

9.10.1 Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan lapangan, tim 

Investigator menemukan fakta melambungnya harga 
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DOC FS  dan Live Bird  di pasar diduga merupakan 

dampak dari adanya kesepakatan yang dilakukan oleh 

12 pelaku usaha pembibitan. Bahwa pada bulan 

November-Desember 2015 Harga DOC mengalami 

kenaikan Rp. 1.000 s.d Rp. 3.000 per ekor. Sementara 

Harga Live Bird  pada bulan Desember 2015 dan bulan 

Januari 2016 mengalami kenaikan Rp. 5.000 s.d Rp. 

15.000 per Kg di pasar tradisional. ------------------------  

9.10.2 Bahwa berdasarkan kesepakatan 12 pelaku usaha 

pembibitan melakukan kesepakatan untuk 

mempengaruhi harga ayam broiler yang sedang 

terpuruk pada saat itu. --------------------------------------  

9.11 Tentang Pelaksanaan Pengafkiran Indukan Ayam (Parent Stock). 

9.11.1 Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, para pimpinan 

perusahaan pembibitan unggas telah memberi 

kewenangan mutlak kepada Direktur Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menentukan 

populasi ayam PS yang akan diafkirkan. Terdapat 17 

perusahaan pembibitan yang ikut berpartisipasi dalam 

pengafkiran PS sebagai berikut : (vide Surat Afkir Dini 

Ayam Ras (PS). ------------------------------------------------  

No. Nama Perusahaan Jumlah (%) 

1. PT Charoen Pokphand Jaya 
Farm 

50.80 

2. PT Japfa Comfeed Indonesia 21.69 

3. PT Bibit Indonesia (PT Malindo 
Feedmill dan PT leong Ayam 
Satu) 

6.01 

4. PT Wonokoyo jaya Corp 3.77 

5. PT CJ PIA (PT SUJA) 6.16 

6. PT Taat Indah Bersinar (PT 
PIA) 

3.89 

7. PT Hybro Indonesia (PT Ayam 
Manggis) 

1.51 

8. PT Cibadak Indah Sari Farm 2.14 

9. CV Missouri 0.83 

10. PT Ekspravet Nasuba 1.12 

11. PT Reza Perkasa 0.10 
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No. Nama Perusahaan Jumlah (%) 

12. PT Satwa Borneo 0.48 

13. PT Karya Indah Pertiwi 0.20 

14. PT Panca Patriot 1.00 

15. PT Kerta Mulya Sejahtera 0.10 

16. PT Sierad Produce 0.10 

17. PT Silga Perkasa 0.10 

 

9.11.2 Bahwa berdasarkan data diatas terdapat penambahan 

pelaku usaha yang turut melakukan pemusnahan, 

yaitu PT Karya Indah Pertiwi, PT Panca Patriot, PT 

Kerta Mulya Sejahtera, PT Sierad Produce, dan PT 

Silga Perkasa. -------------------------------------------------  

9.11.3 Bahwa pelaksanaan pengafkiran indukan ayam (PS) 

dilaksanakan dalam 3 tahap, masing-masing tahap 

dilakukan pengafkiran sebesar 2 juta ekor. Tahap I 

telah berhasil dilaksanakan dengan proporsi jumlah 

bibit ayam ras pedaging Parent Stock (PS) yang diafkir 

bagi 17 perusahaan pembibitan dengan rincian 

sebagai berikut (vide bukti Laporan pelaksanaan 

pengafkiran): --------------------------------------------------  

No Breeder Porsentase 

Periode I 

Satuan 

Ekor 

Farm 

 

1 PT Charoen Pokphand 

Jaya Farm 

50,00% 1.000.000 Farm Medan 7 

Farm 

Palembang 4 

Farm Lebak 1 

Farm Cirewed 

Farm Rembang 

Farm CP 6 

Farm SUR 1 

2 PT Japfa Comfeed 
Indonesia 

16,00% 320.000 Grati 

Sinagar 

Pekabaru 2 

Campang 

Pati 

Makassar 1 

3 PT Bibit Indonesia  144.840 Wonosari Farm 

PT Malindo 4,34% Pekabaru Farm 

PT Leong Ayam Satu 2,90% Medan Farm 

  Subang Farm 

4 PT Cj PIA 0,00% 134.328 Cempaka 

PT Super Unggas jaya 6,72% Jombang 

  Malang 

5 PT Taat Indah Bersinar 2,33% 101.200 PSA farm dan 
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No Breeder Porsentase 
Periode I 

Satuan 
Ekor 

Farm 

 

PT Patriot Intan Abadi 2,73% tiga farm lain 

6 PT Cibadak Indah Sari 

Farm 

2,36% 47.115 Bentar Watu 

7 PT Hybro Indonesia 1,96% 39.158 Cisarua 

8 PT Expravet Nasuba 1,72% 34.319 Farm Sumbul 

Farm Sei 

Glugur 

9 PT Wonokoyo jaya Corp 3,78% 75.589  

10 CV Missouri 0,39% 7.751  

11 PT Reza Perkasa 0,70% 13.965  

12 PT Satwa Borneo Jaya 1,56% 31.165 Gentong Farm 

13 PT Karya Indah Pertiwi 0,35 % 7,098 Farm Arsala 

14 PT Panca Patriot  13,473  

15 PT Sierad Produce  20,000 Farm SG3 

16 PT Kerta Mulya Sejahtera  5,000 Rumpin 

17 PT Silga Perkasa  5,000  

      

 

9.12 Tentang Analisa Dugaan Pelanggaran. -------------------------------  

9.12.1 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 

prAktak monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat”. ----------------------------------------------------------  

9.12.2 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: ---------------------------------------------------------  

9.12.2.1 Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan 

beberapa pelaku usaha pembibitan 

diundang melalui email dari GPPU untuk 

datang melakukan kesepakatan 

pemusnahan Parent Stock sebanyak enam 
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juta unit dan beberapa kesepakatan 

lainnya (vide bukti BAP Penyelidikan). ----  

9.12.2.2 Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan 

diketahui pada tanggal 22 April 2015 

pelaku usaha akan melakukan 

kesepakatan untuk memotong PS setara 

dengan 6 juta ekor, tetapi tidak 

ditandatangani oleh pelaku usaha 

pembibitan, dengan alasan tidak sepakat 

dengan perhitungan pemotongan (vide 

bukti BAP Penyelidikan). --------------------  

9.12.2.3 Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 

2015 terdapat rapat lanjutan yang 

membahas permasalahan pemusnahan 

tetapi tidak jadi terlaksana karena yang 

hadir hanya 3 pelaku usaha (vide bukti 

BAP Penyelidikan). ----------------------------  

9.12.2.4 Bahwa pada tanggal 14 September 2015 

telah terjadi pertemuan dan 

menghasilkan kesepakatan diantara 12 

pelaku usaha pembibitan (vide bukti BAP 

Penyelidikan. ----------------------------------  

9.12.2.5 Bahwa berdasarkan bukti surat hasil 

kesepakatan,kesepakatan ditandatangani 

oleh 12 (dua belas) pelaku usaha 

pembibitan dan diketahui oleh Direktur 

Jendral Peternakan dan Kesehatan 

Hewan, Sdr. Mulandno. Pelaku usaha 

yang bertandatangan merupakan pelaku 

usaha yang bergerak di pasar 

bersangkutan yang sama, sehingga 

kesepakatan yang dilakukan adalah 

perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum persaingan (vide bukti Surat Hasil 

Kesepakatan Pelaku Usaha Pembibitan). -  
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9.12.2.6 Bahwa kesepakatan tanggal 14 

September 2015 dibuat berdasarkan 

persetujuan para pelaku usaha 

pembibitan dan bukan merupakan 

perjanjian yang bertujuan untuk 

melaksanakan peraturan perundang-

undangan sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 50 mendasarkan pada 

peraturan perundang-undangan terkait, 

antara lain Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan PrAktak 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, mengenai hal-hal yang 

dikecualikan dari ketentuan Undang-

Undang tersebut. -----------------------------  

9.12.2.7 Bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh 

para Terlapor efektif telah dilaksanakan 

berdasarkan bukti tahap I pemusnahan 

PS sebanyak 2 juta ekor (vide bukti Berita 

Acara Pemusnahan Terlapor I s.d 

Terlapor XII dan Laporan Pemusnahan 

Perusahaan Pembibitan). --------------------  

9.12.2.8 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

tertulis kesepakatan diatas, secara nyata-

nyata 12 (dua belas) perusahaan 

pembibitan telah melakukan kesepakatan 

untuk mengurangi pasokan DOC dipasar. 

10. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan 

Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti 

B2). -----------------------------------------------------------------------------------  

11. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh para 

Investigator dan Para Terlapor, yaitu PT Chaoren Pokphand Indonesia, 

Tbk. selaku Terlapor I, PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. selaku 

Terlapor II, PT Malindo Feedmill, Tbk. selaku Terlapor III, PT CJ-PIA 
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selaku Terlapor IV, PT Taat Indah Bersinar selaku Terlapor V, PT 

Cibadak Indah Sari Farm selaku Terlapor  VI, PT Hybro Indonesia 

selaku Terlapor VII,  PT Expravet Nasuba selaku Terlapor VIII, PT 

Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Terlapor IX, CV Missouri selaku 

Terlapor X, PT Reza Perkasa selaku Terlapor XI, PT Satwa Borneo Jaya 

selaku Terlapor XII (vide bukti B2). ---------------------------------------------  

12. Menimbang bahwa dalam tanggapannya, pada pokoknya Terlapor II, 

Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX, 

menyatakan menolak dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh 

Investigator (vide bukti T2.2, T3.2, T4.2, T6.3, T7.2, T9.2). -----------------  

13. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, 

Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan 

yang disampaikan kepada Rapat Komisi (vide bukti A62.1). ---------------  

14. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya 

Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 20/KPPU/Pen/IV/2016 

tanggal 12 April 2016 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 

02/KPPU-I/2016 (vide bukti A63). ----------------------------------------------  

15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 29/KPPU/Kep.3/IV/2016 

tanggal 12 April 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai 

Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-

I/2016 (vide A65). ------------------------------------------------------------------  

16. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-

I/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 

27/KMK/Kep/IV/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 

60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 April 2016 

sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 (vide bukti A67). ----------------------  

17. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan 

Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, dan 

Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu 

Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A64, A68, A69, A70, A71, A72, A73, 

A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82). ------------------------------  
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18. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan 

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

18.1 Ketua GOPAN (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional) 

sebagai Saksi pada tanggal 27 April 2016 (vide bukti A84, A93; 

B4). -------------------------------------------------------------------------  

18.2 Ketua PPUI (Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia) sebagai 

Saksi pada tanggal 27 April 2016 (vide bukti A85, A94; B5). -----  

18.3 Direktur PT Kerta Mulya Sejahtera sebagai Saksi pada tanggal 

11 Mei 2016 (vide bukti A87, A96; B7). -------------------------------  

18.4 Direktur PT Panca Patriot Prima sebagai Saksi pada tanggal 11 

Mei 2016 (vide bukti A88, A97; B8). -----------------------------------  

18.5 Direktur PT Sierad Produce, Tbk. selaku Saksi pada tanggal 17 

Mei 2016 (vide bukti A89, A98; B9). -----------------------------------  

18.6 Direktur PT SAI Global selaku Saksi pada tanggal 18 Mei 2016 

(vide bukti A90, A99; B10). ---------------------------------------------  

18.7 Saudara Muladno selaku Dirjen Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kementan selaku Saksi pada tanggal 18 Mei 2016 (vide 

bukti A91, A100; B11). --------------------------------------------------  

18.8 Saudara Musbar selaku Sekretaris Tim Ad Hoc selaku Saksi 

pada tanggal 1 Juni 2016 (vide bukti A103, A125; B14). ----------  

18.9 Ketua GPPU (Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas) selaku 

Saksi pada tanggal 7 Juni 2016 (vide bukti A86, A95; B15). -----  

18.10 Saudara Ahmad Johar selaku Saksi pada tanggal 13 Juni 2016 

(vide bukti A154, A159; B18). ------------------------------------------  

18.11 Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag selaku Saksi pada 

tanggal 13 Juni 2016 (vide bukti A146, A160; B19). ---------------  

18.12 Saudara Ir. Rahmat Pambudi selaku Saksi pada tanggal 14 Juni 

2016 (vide bukti A147, A161; B20). -----------------------------------  

18.13 Saudara Abdul Korim selaku Saksi pada tanggal 14 Juni 2016 

(vide bukti A155, A162; B21). ------------------------------------------  

18.14 Saudara dr. Hartono selaku Saksi pada tanggal 15 Juni 2016 

(vide bukti A153, A164; B23). ------------------------------------------  

18.15 Saudara Ir. P. Don Utoyo selaku Saksi pada tanggal 20 Juni 

2016 (vide bukti A151, A165; B24). -----------------------------------  
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18.16 Direktur PT QL Trimitra selaku Saksi pada tanggal 20 Juni 

2016 (vide bukti A148, A166; B25). -----------------------------------  

18.17 Saudara Tri Hardiyanto selaku Saksi pada tanggal 18 Juli 2016 

(vide bukti A172, A203; B27). ------------------------------------------  

18.18 Saudara Dr. Ir. Arief Daryanto selaku Ahli pada tanggal 19 Juli 

2016 (vide bukti A174, A205; B27). -----------------------------------  

19. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya 

Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 33.1/KMK/Kep/VI/2016 

tanggal 27 Juni 2016 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 

30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai 

dengan tanggal 31 Agustus 2016 (vide bukti A167). -------------------------  

20. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 40.1/KPPU/Kep.3/VI/2016 

tanggal 27 Juni 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai 

Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-

I/2016 (vide bukti A169). ---------------------------------------------------------  

21. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan 

Keputusan Ketua Majelis Komisi tentang Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 kepada para Terlapor (vide 

bukti A168). -------------------------------------------------------------------------  

22. Menimbang bahwa pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, 

Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan 

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

22.1 Saudara Prof. Ine Minara S. Ruki selaku Ahli pada tanggal 20 

Juli 2016 (vide bukti A176, A207; B31). ------------------------------  

22.2 Saudara Dr. Zainal Arifin Mochtar selaku Ahli pada tanggal 21 

Juli 2016 (vide bukti A177, A208; B32). -----------------------------  

22.3 Saudara Prof. Nindyo Pramono selaku Ahli pada tanggal 22 Juli 

2016 (vide bukti A179, A210; B34). -----------------------------------  

22.4 Saudara Ditha Wiradiputra, S.H, M.H. selaku Ahli pada tanggal 

25 Juli 2016 (vide bukti A180, A211; B35). --------------------------  

22.5 Saudara Prahasto W. Pamungkas, S.H., L.L.M., MCIArb., FCIL. 

selaku Ahli pada tanggal 2 Agustus 2016 (vide bukti A234, 

A237; B39). ----------------------------------------------------------------  
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22.6 Saudara Faisal Basri, S.E., M.A., selaku Ahli pada tanggal 3 

Agustus 2016 (vide bukti A236, A239; B41). ------------------------  

22.7 Saudara Prahasto W. Pamungkas, S.H., L.L.M., MCIArb., FCIL. 

selaku Ahli pada tanggal 2 Agustus 2016 (vide bukti A234, 

A237; B39). ----------------------------------------------------------------  

22.8 PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. selaku Terlapor I pada 

tanggal 8 Agustus 2016 (vide bukti A240; B42). --------------------  

22.9 PT Satwa Borneo Jaya selaku Terlapor XII pada tanggal 8 

Agustus 2016 (vide bukti A251; B43). --------------------------------  

22.10 PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. selaku Terlapor II pada 

tanggal 9 Agustus 2016 (vide bukti A241; B44). --------------------  

22.11 PT Reza Perkasa selaku Terlapor XI pada tanggal 9 Agustus 

2016 (vide bukti A250; B45). -------------------------------------------  

22.12 PT Malindo Feedmill, Tbk. selaku Terlapor III pada tanggal 10 

Agustus 2016 (vide bukti A242; B46). --------------------------------  

22.13 PT CJ-PIA selaku Terlapor IV pada tanggal 10 Agustus 2016 

(vide bukti A243; B47). --------------------------------------------------  

22.14 PT Taat Indah Bersinar selaku Terlapor V pada tanggal 11 

Agustus 2016 (vide bukti A244; B48). --------------------------------  

22.15 PT Cibadak Indah Sari Farm selaku Terlapor VI pada tanggal 11 

Agustus 2016 (vide bukti A245; B49). --------------------------------  

22.16 PT Hybro Indonesia selaku Terlapor VII pada tanggal 12 Agustus 

2016 (vide bukti A246; B50). -------------------------------------------  

22.17 PT Expravet Nasuba selaku Terlapor VIII pada tanggal 12 

Agustus 2016 (vide bukti A247; B51). --------------------------------  

22.18 PT Wonokoyo Jaya Corporindo selaku Terlapor IX pada tanggal 

15 Agustus 2016 (vide bukti A248; B52). ----------------------------  

22.19 CV Missouri selaku Terlapor X pada tanggal 11 Agustus 2016 

(vide bukti A249; B53). --------------------------------------------------  

23. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil 

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

23.1 Dugaan Pelanggaran yang dilakukan para Terlapor adalah Pasal 

11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

PrAktak Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Pelaku 

usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha 
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pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga 

dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang 

dan/atau jasa, yang dapat mengakibatakan terjadinya pratek 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”. ----------------  

23.2 Tentang Gambaran Umum dan Permasalahan. ---------------------  

23.2.1 Industri ayam broiler di Indonesia terus mengalami 

pertumbuhan, pertumbuhan tersebut diikuti dengan 

agresifnya ekspansi perusahaan-perusahaan besar. 

Pada tahun 2014 terdapat “klaim” terjadinya over 

produksi DOC FS oleh Ormas Perunggasan (PINSAR) 

dan bahkan PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk telah 

melaporkan telah terjadi over supply DOC FS dalam 

laporan tahun 2014. ----------------------------------------  

23.2.2 Selain permasalahan diatas, peternak melakukan 

protes dengan melakukan demo dengan 

permasalahan Harga Jual Ayam hidup (Live Bird) 

dibawah harga pokok produksi (HPP) peternak 

sehingga peternak mengalami kerugian. 

Permasalahan tersebut kemudian diduga disebabkan 

karena adanya “over supply” ayam hidup ditingkat 

konsumen. Desakan untuk melakukan pengaturan 

supply pun menjadi alternative solusi. Namun, 

permasalahannya kemudian menjadi semakin tidak 

jelas karena tidak ada satu pun data (baik data 

supply dan/atau data demand) yang dapat dijadikan 

justifikasi bahwa memang telah terjadi over supply. ---  

23.2.3 Kemudian pelaku usaha baik breeder maupun 

peternak melakukan pertemuan dan pembahasan 

yang menyepakati bahwa solusi atas permasalahan 

diatas akan ditempuh dengan cara afkir indukan 

ayam produktif (afkir dini PS). -----------------------------  

23.2.4 Para Breeder kemudian melakukan kesepakatan pada 

tanggal 14 September 2015,12 pelaku usaha (breeder) 

menyetujui dan menandatangani kesepakatan untuk 

mengurangi produksi DOC FS dengan cara 

melakukan afkir PS sebanyak 6 juta ekor. Tujuan dari 
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adanya kesepakatan tersebut adalah untuk 

mengatasi keterpurukan harga ayam pada waktu itu. 

Pengaturan dilakukan secara bersama-sama dengan 

cara melakukan afkir induk ayam sebanyak 6 juta 

ekor dilakukan 3 tahap, masing-masing tahap 

dilakukan 2 juta ekor. --------------------------------------  

23.3 Objek perkara adalah Kesepakatan Pemotongan/pengafkiran 

Induk ayam pedaging (Parent Stock) dan Pemotongan Hatchery 

Egg Final Stock oleh Pelaku Usaha Pembibitan tahun 2015 di 

Indonesia. -----------------------------------------------------------------  

23.4 Tentang Industri Ayam Pedagng (Broiler). ----------------------------  

23.4.1 Bahwa industri ayam dapat dibedakan menjadi 

industri ayam broiler dan industri ayam layer. Dalam 

perkara a quo ayam yang menjadi fokus pemeriksaan 

perkara adalah ayam broiler atau ayam pedaging. 

Ayam broiler merupakan jenis ayam ras unggulan 

hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang 

memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam 

memproduksi daging ayam. Pada perkembangannya 

kebutuhan daging ayam sebagai bahan konsumsi 

manusia semakin meningkat, permintaan akan 

daging ayam sangat tinggi, tingginya permintaan 

tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk 

membuat penawaran daging ayam lebih baik lagi. 

Perkembangannya pelaku usaha tumbuh dan 

berkembang sangat pesat, pelaku usaha tidak hanya 

peternak yang melakukan budidaya bibit ayam (DOC 

FS) sampai dengan panen ayam hidup (Live Bird). 

Proses bisnis dalam industri ayam broiler dapat 

dibedakan menjadi beberapa usaha, usaha secara 

horizontal, yaitu usaha pakan ayam, usaha obat dan 

vitamin, usaha sarana dan prasarana, usaha 

kelengkapan lainnya. Sedangkan usaha secara 

verttikal yaitu usaha indukan ayam (Parent Stock), 

usaha bibit atau anak ayam usia sehari/Day Old 

Chick Final Stock, usaha budidaya (pembesaran anak 
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ayam usia sehari menjadi ayam hidup siap potong/ 

live bird), usaha jual-beli ayam hidup (pedagang/ 

perantara (broker atau pedagang ayam hidup), rumah 

potong ayam, Pedagang pasar/ pelapak, usaha 

penyewaan sarana cold storage (penyimpanan atau 

Stock karkas fresh), dan usaha makanan olahan/ food 

process. --------------------------------------------------------  

23.4.2 Pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha 

diatas dapat dibedakan menjadi pelaku usaha 

terintegrasi, pelaku usaha non integrasi dan pelaku 

usaha tertentu yang hanya berkonsentrasi pada satu 

unit usaha saja, misalnya peternak mandiri yang 

hanya fokus pada usaha pembesaran budidaya bibit 

ayam (DOC FS) sampai pada panen ayam hidup (Live 

Bird), sementara untuk pelaku usaha integrasi 

memiliki semua unit usaha yang disebutkan diatas. ---  

23.5 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

diatur definisi mengenai pasar bersangkutan yaitu: ”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 ”. -----  

23.6 Dalam hukum persaingan, pasar yang berkaitan dengan 

jangkauan atau daerah pemasaran tertentu dikenal sebagai 

pasar geografis. Sedangkan barang dan atau jasa yang sama 

atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut 

dikenal sebagai pasar produk. -----------------------------------------  

23.7 Tentang Pemetaan Pasar Produk. -------------------------------------  

23.7.1 Ayam yang diketahui masyarakat pada umumnya 

adalah ayam pedaging yang dibesarkan oleh peternak 

kemudian dipotong dan dibersihkan menjadi karkas 

dan dijual pada pasar tradisional atau modern 

market. Ayam yang dijual kepada konsumen akhir 

merupakan ayam yang telah siap untuk dimasak atau 

yang biasa lebih dikenal dengan ayam karkas. Namun 

sebelum menjadi ayam karkas, terdapat proses bisnis 

yang panjang pada industri ayam pedaging. Ayam 
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karkas merupakan salah satu hasil produk dalam 

bisnis ayam. Berikut gambaran bisnis proses 

sehingga menghasilkan karkas ayam: --------------------  

 

23.7.2 Berdasarkan diagram diatas, terdapat beberapa 

produk dalam industri ayam selain daripada karkas, 

yaitu Grand Parent Stock (GPS), Parent Stock (PS), 

Final Stock (FS) dan Live Bird (LB). Bahwa untuk 

mendapatkan gambaran yang utuh menganai produk 

dalam industry ayam, maka perlu dijabarkan 

karakteristik, fungsi dan harga dari suatu produk 

tersebut. hal tersebut penting digunakan untuk 

mengidentifikasi pasar produk yang akan ditetapkan 

oleh otoritas persaingan khususnya untuk 

menentukan pasar bersangkutan. ------------------------  

23.7.3 Bahwa berdasarkan table diatas terdapat beberapa 

produk yang dapat diidentifikasi, antara lain: GPS, 

PS, DOC FS, LB dan Karkas. GPS merupakan nenek 

induk ayam yang menghasilkan produk DOC PS. GPS 

biasanya dibeli dari telur atau DOC GPS yang 

diimpor. Kemudian DOC GPS tersebut dibesarkan 

sampai masuk usia produksi dan menghasilkan telur 

yang pada akhirnya menghasilkan DOC PS. Produk 

GPS berdasarkan fungsinya dapat digambarkan 

sebagai mesin produksi dengan hasil output DOC FS. 

Harga untuk satu ekor DOC GPS ± 25 USD. Produk 

selanjutnya adalah PS. Berdasarkan fungsinya PS 

dan GPS tidak jauh berbeda yaitu sebagai mesin 

produksi produk. Perbedaannya adalah out put 

produk yang dihasilkan oleh PS adalah DOC FS. 

Perbedaan karakteristik PS dan GPS dapat dibedakan 

dari cara perolehannya, PS pada umumnya didapat 
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dari hasil pembelian atau hasil pembesaran. Artinya 

bagi pelaku usaha yang tidak memiliki ijin impor 

GPS, maka harus melakukan pembelian pada pelaku 

usaha yang memiliki ijin GPS, sebaliknya pelaku 

usaha yang memiliki ijin GPS biasanya juga memiliki 

usaha pembibitan, oleh karenanya tidak semua 

produk DOC PS yang dihasilkan akan dijual kepasar. 

Harga yang dipatok untuk 1 ekor DOC FS adalah ± 

2,5 USD. -------------------------------------------------------  

23.7.4 Produk selanjutnya adalah DOC FS. Berdasarkan 

fungsinya produk DOC FS berbeda dengan DOC GPS 

dan DOC PS. DOC FS dibesarkan dengan tujuan 

akhir ayam hidup siap dipotong, sementara DOC GPS 

dan DOC PS tujuan akhirnya adalah menghasilkan 

DOC. Berdasarkan karakteristiknya, DOC FS 

sangatlah berbeda dengan DOC GPS dan DOC PS. 

Waktu produksi (panen) DOC FS menjadi ayam hidup 

siap potong ditempuh dengan waktu 30-45 hari, 

bahkan saat ini sudah ada yang mencapai 28 hari, 

sementara untuk DOC GPS dan DOC PS yang tidak 

menggunkan pendekatan seperti itu, DOC dibesarkan 

sampai usia produktif (25 minggu) dan baru akan 

dipotong atau diafkir pada usia 65 minggu. Harga 1 

ekor DOC FS sangatlah fluktuatif antara Rp.3.000 

sampai Rp.6000. Produk selanjutnya adalah LB atau 

ayam hidup siap potong. Berdasarkan 

karakteristiknya tidak dibutuhkan proses waktu yang 

panjang seperti produk DOC. LB merupakan input 

product yang akan menghasilkan output karkas. LB 

biasanya dijual kepada Bandar atau broker dari 

peternak budidaya. Berdasarkan fungsinya sudah 

sangat berbeda dengan produk DOC, LB tidak lagi 

dijual dengan perhitungan ekor namun dengan 

perhitungan bobot berat (Kg karena tujuannya adalah 

untuk konsumsi. Pelaku usaha yang menjalankan 

bisnis pengolahan LB menjadi karkas biasanya hanya 
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menawarkan jasa dengan profit selisih harga jual dari 

peternak. Jasa lainnya adalah ketika memproses LB 

menjadi karkas. ----------------------------------------------  

23.7.5 Produk karkas merupakan produk akhir dalam 

industri ayam. Meskipun terdapat produk ayam 

olahan, namun dalam perkara a quo, karakteristik, 

fungsi dan harga produk ayam olahan tidak relevan 

untuk dibahas. Berdasarkan karakteristiknya produk 

karkas merupakan produk final yang dijual baik pada 

pasar tradisional maupun pasar modern.  Untuk 

mendapatkan produk karkas, ayam hidup siap potong 

kemudian dipotong dan dibersihkan sampai 

menghasilkan produk ayam karkas. Ayam yang 

sudah dipotong dan dibersihkan dari bulu dan jeroan. 

Bahkan untuk modern market kaki dan kepala juga 

sudah tidak ada pada ayam karkas, intinya ayam 

karkas adalah ayam siap masak yang hanya terdiri 

dari daging dan tulang. Pelaku usaha tidak 

melakukan proses yang sedemiakan panjang 

layaknya DOC. Pelaku usaha hanya mengambil 

untung berdasarkan selisih harga beli dan harga jual. 

Konsumen pada produk karkas merupakan 

konsumen akhir karena pada umumnya karkas ayam 

yang dibeli langsung dimasak untuk dikonsumsi. 

Berdasarkan tujuannya produk karkas sangatlah 

berbeda dengan produk DOC. Produk karkas 

merupakan produk yang didistribusikan langsung 

dari pelaku usaha rumah potong pada pelau usaha 

pedagang tujuannya adalah agar produk tersebut 

terjual kepada konsumen akhir.  Harga 1 Kg Karkas 

berkisar Rp. 28.000 sampai Rp. 40.000. -----------------  

23.7.6 Bahwa berdasarkan karakteristik, fungsi dan harga 

produk diatas, terdapat perbedaan yang signifikan 

antara produk dalam industri ayam, sehingga antara 

produk yang satu dengan produk yang lain tidak 

dapat saling menggantikan (bukan subtitusi). Bahwa 
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tim Investigator menentukan produk dalam perkara a 

quo adalah Day Old Chick Final Stock (DOC FS). -------  

23.8 Tentang Pasar Geografis (Geographic Market). -----------------------  

23.8.1 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, 

para Terlapor memproduksi DOC FS yang terdiri dari 

beberapa wilayah Indonesia. Terdapat beberapa 

konsentarasi wilayah produksi DOC FS, diantaranya 

di Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Sumatera Utara, Kalimantan dan Lampung. ------------  

23.8.2 Bahwa berdasarkan laporan distribusi penjulan, para 

Terlapor tidak melakukan pembagian wilayah 

pemasaran DOC FS. Para Terlapor dapat melakukan 

pemasaran hingga seluruh wilayah Indonesia. ---------  

23.8.3 Bahwa dengan fakta tersebut, tim Investigator 

menentukan pasar geografis dengan pendekatan 

pemasaran DOC FS. (vide bukti Dokumen para 

Terlapor). ------------------------------------------------------  

23.8.4 Bahwa berdasarkan fakta tersebut, tim Investigator 

menentukan pasar geografis dalam perkara a quo 

adalah seluruh wilayah Indonesia. -----------------------  

23.9 Bahwa berdasarkan analisis diatas, tim Investigator menilai 

pasar bersangkutan dilakukan melalui analisis pasar produk 

dan pasar geografis adalah sebagai berikut: -------------------------  

23.9.1 Pasar produk (Product Market) dalam perkara a quo 

adalah Bibit Ayam Pedaging (Broiler) atau Day Old 

Chick Final Stock. --------------------------------------------  

23.9.2 Pasar geografis (Geographic Market) dalam perkara a 

quo adalah Wilayah Negara Republik Indonesia. -------  

23.10 Rumusan perhitungan produk. ----------------------------------------  

23.10.1 Parent Stock atau yang biasa disebut induk ayam 

merupakan hasil produk dari Grand Parent Stock 

(GPS). Indonesia saat ini masih mengandalkan impor 

untuk pengadaan GPS, hanya PT Charoen Pokphand 

yang dapat memproduksi GPS dalam negeri karena 

telah memiliki Great Grand Parent Stock (GGPS) yang 

telah diimpor pada tahun 2012. Sebagai informasi 1 
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ekor GGPS dapat menghasilkan 40 ekor GPS. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan 1 ekor 

GPS dapat menghasilkan 40 ekor PS. Kemudian 1 

ekor PS dapat menghasilkan 130 ekor FS.  -----------------  

23.10.2 Berikut rumusan dalam industri ayam (vide bukti 

BAP Saksi dan Pelaku Usaha). ----------------------------  

Keterangan (dalam 1 siklus 

produksi) 

Input Output 

Great Grand Parent Stock (GGPS) 1 ekor 40 Ekor GPS 

Grand Parent Stock (GPS) 1 ekor 40 Ekor GPS 

Parent Stock (PS) 1 ekor 130 Ekor GPS 

 

23.10.3 DOC FS adalah bibit ayam yang berumur satu hari 

yang kemudian dibudidayakan, dipelihara dan 

dibesarkan sampai dengan bobot tertentu (ayam 

hidup dewasa) yang menjadi product Live Bird. Live 

Bird kemudian dipasarkan melalui perantara atau 

yang biasa disebut broker yang menampung hasil 

panen peternak mandiri untuk kemudian dijual atau 

diproses di Rumah Potong Ayam (RPA) untuk 

menghasilkan product karkas. Kemudian karkas 

tersebut juga dapat diproses lebih lanjut untuk 

menjadi produk food process seperti sosis, baso, 

nugget dan lain sebagainya. -------------------------------  

23.11 Tentang Bibit ayam usia sehari (DOC FS). ---------------------------  

23.11.1 Anak ayam sebagai faktor kunci dalam keberhasilan 

usaha industri ayam pedaging, faktor lainnya adalah 

pakan, obat, vitamin, sarana praasarana dan Sumber 

Daya Manusia. -----------------------------------------------  

23.11.2 Day Old Chick Final Stock (DOC FS) merupakan istilah 

untuk anak ayam yang berumur satu hari. DOC FS 

merupakan hasil dari Induk Ayam (PS), DOC PS 

dibesarkan sampai usia 25 minggu kemudian akan 

terus masuk dalam usia produksi sampai dengan 65 

minggu. DOC FS  yang diterima oleh peternak adalah 



 

 
-35 - 

 

 

 

 

tingkatan terakhir dari strain ayam atau biasa disebut 

Final Stock (FS). ----------------------------------------------  

23.11.3 DOC FS merupakan hasil seleksi sehingga diperoleh 

hasil akhir (final) yang betul-betul produktif dan 

berkualitas. DOC FS merupakan input cost untuk 

pelaku usaha yang bergerak dalam usaha budidaya 

(pembesaran) sampai menjadi ayam hidup siap 

potong (LB). ---------------------------------------------------  

23.11.4 Berikut skema DOC Parent Stock sampai dengan 

menetasnya DOC Final Stock: -----------------------------    

 

23.12 Tentang Pelaku Usaha dalam Tata Niaga Perunggasan. -----------  

Pelaku usaha dalam tata niaga perunggasan khususnya untuk 

ayam pedaging dapat dibedakan menjadi tiga kategori pelaku 

usaha yaitu pelaku usaha terintegrasi, pelaku usaha semi-

integrasi dan pelaku usaha yang tidak terintegrasi. Berikut 

penjelasannya: ------------------------------------------------------------  

23.12.1 Pelaku usaha terintegrasi adalah pelaku usaha yang 

memiliki serangkaian proses produksi dari hulu 

sampai hilir. Pelaku usaha integrasi dan memiiki 

pangsa pasar yang dominan biasa dapat 

mempengaruhi harga pasar (price maker). Proses 

produksi pada industri ayam dari hulu sampai hilir 

dapat dilihat berdasarkan usaha sebagai berikut: 

pembibitan induk ayam/Grand Parent Stock to Parent 
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Stock (Breeding Farm yang menghasilkan DOC PS), 

pembibitan ayam pedaging komersial (Breeding Farm 

yang menghasilkan DOC FS), usaha pakan, vitamin 

dan obat, usaha bahan baku pakan unggas, usaha 

budi daya  ayam pedaging komersial dan usaha budi 

daya ayam dengan kemitraan dengan ketentuan yang 

dibuat oleh Perusahaan Inti, dan pelaku usaha yang 

membuka pangkalan ayam ras hidup di pasar-pasar 

tradisional, serta mengusahakan pengolahan ayam 

siap saji/Food Processing). ---------------------------------  

23.12.2 Pelaku usaha semi-integrasi adalah pelaku usaha 

yang hanya memiliki usaha lebih dari satu rangkaian 

produksi namun tidak menguasai usaha dari hulu 

sampai hilir. Pelaku usaha ini biasanya masih 

memiliki ketergantungan dengan pelaku usaha di sisi 

hulu dan hilir. Contoh pelaku usaha semi-integrasi 

adalah peternak budidaya yang juga telah memiliki 

usaha pakan. Namun tidak memiliki induk GPS 

sehingga tetap harus membeli DOC PS dari pelaku 

usaha lain dan tidak memiliki rumah potong yang 

berakibat hasil produksi ayam hidup langsung dijual 

ke pasar atau ke rumah potong ayam. -------------------  

23.12.3 Pelaku usaha yang tidak terintegrasi adalah pelaku 

usaha yang hanya memiliki satu proses produksi. 

Pelaku usaha ini tidak memiliki daya tawar dalam 

pasar dan cenderung menjadi price taker. Pelaku 

usaha dalam segmen ini merupakan pelaku usaha 

yang paling besar berdasarkan jumlah. Contoh pelaku 

usaha dalam sektor ini adalah peternak ayam 

mandiri, broker (perantara ayam), pelapak dan lain 

sebagainya. ---------------------------------------------------  



 

 
-37 - 

 

 

 

 

 

23.12.4 Bahwa berdasarkan gambar piramida diatas 

tergambar perusahaan terintegrasi berada pada level 

puncak piramid dengan jumlah pelaku usaha yang 

sedikit. Kemudian diikuti oleh pelaku usaha breeder. 

Pelaku usaha breeder dapat dibedakan menjadi dua 

kategori. Pertama, Breeder yang merupakan anak 

perusahaan dari perusahaan induk yang memiliki 

usaha terintegrasi. Breeder dalam kategori ini 

biasanya memiliki GPS sehingga produk jualnya 

adalah DOC PS dan DOC FS. Kedua, Breeder yang 

hanya memproduksi DOC FS. Breeder pada kategori 

ini tidak memiliki GPS sehingga sangat tergantung 

pada pelaku usaha pembibitan yang memproduksi 

DOC PS. DOC PS kemudian dibesarkan sampai 

menghasilkan DOC FS baru kemudian dijual.  

Breeder dalam kategori kedua pada umumnya masuk 

sebagai pelaku usaha semi-integrasi karena pada 

faktanya para breeder memiliki usaha budidaya 

pembesaran DOC FS sampai dengan LB. Pada level 

selanjutnya terdapat pelaku usaha peternak / 

pembudidaya. Level pelaku usaha peternak sampai 

pada pelaku usaha pada level terakhir merupakan 
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pelaku usaha yang pada umumnya tidak terintegrasi, 

kecuali peternak yang memiliki hubungan kemitraan. 

Pelaku usaha peternak sangat membutuhkan 

pasokan baik DOC FC, pakan, vitamin dan obat dari 

pelaku usaha pada level atasnya. -------------------------   

23.12.5 Bahwa produk dari pelaku usaha peternak adalah 

Live Bird. Hasil panen Live Bird  kemudian dijual oleh 

pelaku usaha peternak kepada pelaku usaha broker 

(bandar atau perantara). Pelaku usaha broker 

merupakan pelaku usaha yang biasa bersifat 

perorangan. Sementara pelaku usaha bandar dapat 

merangkap menjadi broker dan/atau hanya menjadi 

bandar. Berdasarkan fakta pemeriksaan persidangan, 

pelaku usaha bandar juga melakukan usaha pada 

rumah potong ayam. Live Bird yang dibeli dari pelaku 

usaha peternak kemudian dipotong sehingga 

menghasilkan karkas ayam. Level yang terakhir 

adalah pengecer dan/atau pelapak. Pengecer 

dan/pelapak adalah pelaku usaha pada level akhir 

karena produk yang mereka jual adalah karkas ayam 

yang akan dikonsumsi oleh konsumen akhir pada 

industri ayam pedaging. Perbedaan pengecer dan 

pelapak hanya terletak pada banyaknya jumlah ayam 

yang mereka jual. Pengecer memiliki jumlah yang 

lebih besar yang biasanya memberikan  pada pelapak 

untuk dijual pada pasar-pasar tradisional. Rantai 

distribusi yang panjang diatas tidak dialami oleh 

perusahaan integrasi, perbedaan rantai distribusi 

tersebut seharusnya yang diatur oleh pemerintah. 

Berikut sekema distribusi tata niaga ayam potong di 

Indonesia: -----------------------------------------------------  
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23.12.6 Bahwa berdasarkan skema diatas terlihat adanya 

posisi dominan yang dimiliki oleh perusahaan 

integrasi. Perusahaan integrasi menguasai business 

process mulai dari hulu sampai hilir. Perusahaan 

integrasi seharusnya dapat lebih efisien dalam 

memberikan harga jual ayam hidup pada tingkat 

konsumen karena tidak melewati rantai pasokan yang 

panjang. Berdasarkan fakta persidangan, pelaku 

usaha integrasi juga menjual ayam dalam bentuk 

karkas pada pasar modern dan pasar tradisional juga 

pada pasar hotel, restoran dan catering (HORECA) 

dan juga pasar-pasar dalam segmen khusus seperti 

private company. Berbeda dengan perusahaan non-

integrasi yang harus melewati rantai distribusi yang 

bermuara hanya pada pasar tradisonal saja. -----------  

23.13 Tentang Perusahaan Pembibitan (Breeder Company). -----------------  

Perusahaan pembibitan yang dimaksud dalam perkara a quo 

adalah perusahaan dengan hasil usaha bibit ayam pedaging. 

Perusahaan pembibitan disebut juga sebagai breeder. Breeder 

menjalankan usaha pembesaran ayam indukan (parent stock) 

sampai dengan menghasilkan bibit ayam dan menjualnya 

kepada peternak/pembudidaya. Perusahaan pembibitan terbagi 

menjadi 2 jenis, yaitu: ---------------------------------------------------  
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23.13.1 Perusahaan pembibitan yang memiliki GPS. 

Perusahaan pembibitan yang memiliki GPS akan 

sangat bergantung pada rekomendasi impor dari 

pemerintah untuk pengadaan GPS. Pelaku usaha 

harus memiliki Great Grand Parent Stock (GGPS) agar 

tidak ketergantungan dengan impor GPS. Hanya saja 

sampai perkara a quo berakhir, berdasarkan fakta 

persidangan perusahaan yang memiliki GGPS di 

Indonesia hanya 1 perusahaan, yaitu PT Charoen 

Pokphand Indonesia, Tbk. ----------------------------------  

23.13.2 Perusahaan  pembibitan yang tidak memiliki GPS. 

Perusahaan pembibitan yang tidak memiliki GPS 

sangat tergantung pada perusahaan yang menjual 

DOC PS. Berdasarkan fakta persidangan breeder yang 

tidak memiliki ijin impor GPS mau tidak mau harus 

membeli DOC PS kepada perusahaan pemilik impor 

GPS. Terbukti dari adanya pengakuan saksi  Sdr. 

Cecep Moch Wahyudin, sebagai berikut: ----------------  

 

23.13.3 Bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas, breeder 

yang tidak memiliki ijin impor GPS sangat bergantung 

pada supply DOC PS yang dijual oleh breeder pemilik 

ijin impor GPS. -----------------------------------------------  

23.14 Tentang breeder pemegang ijin impor Grand Parent Stock (GPS).  

23.14.1 Bahwa di Indonesia hanya sedikit pelaku usaha yang 

memiliki ijin impor GPS. Berdasarkan bukti dokumen 

pelaku usaha yang memiliki izin impor GPS pada 

tahun 2015 dan tahun 2016, sebagai berikut: ---------  
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 Catatan: zona kuning merupakan pelaku usaha yang tidak menjadi Terlapor 

 

23.14.2 Bahwa berdsasarkan tabel diatas diketahui pada 

tahun 2015 perusahaan yang memiliki ijin impor 

hanya 14 pelaku usaha. Sementara pada tahun 2016 

turun menjadi 13 pelaku usaha yang memiliki ijin 

impor GPS. Bahwa berdasarkan pengakuan saksi dari 

pemerintah yang diwakili oleh Dirjen PKH, 

kesepakatan afkir PS hanya dilakukan oleh pelaku 

usaha yang memiliki ijin impor GPS. Berikut 

keterangannya dalam BAP: --------------------------------   

 

23.14.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi diatas 

diketahui fakta bahwa afkir PS produktif dilakukan 
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oleh breeder yang memiliki ijin impor GPS dan 

beberapa breeder  yang tidak memiliki ijin impor turut 

berpartisipasi. ------------------------------------------------   

23.14.4 Bahwa berdasarkan data dalam table diatas jumlah 

GPS tahun 2015 diperoleh share (prosentase) sebagai 

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

 

23.14.5 Bahwa berdasarkan table diatas terlihat PT Japfa 

Comfeed Indonesia, Tbk memiliki porsentase 35% 

sementara PT Charoen Pokphand, Tbk hanya 

memiliki 10%, tim investigator meyakini rendahnya 

porsentase impor GPS oleh PT Charoen Pokphand, 

Tbk dikarenakan perseoran telah memiliki GGPS pada 

tahun 2012. Bahwa berdasarkan prosentase dalam 

chart diatas 6 pelaku usaha menguasai lebih dari 

70%, yaitu: PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk, PT 

Japfa Comfeed Indonesia, Tb, PT Malindo, Tbk, PT CJ-

PIA, PT Taat Indah Bersinar dan PT Wonokoyo Jaya. 

Bahwa berdasarkan bukti tersebut jika tindakan  

afkir PS produktif merupakan kebijakan pemerintah, 

maka prosentasenya harus didasarkan pada 

pertimbangan kewajaran dan keadilan masing-masing 

breeder. Pelaksanaan afkir PS produktif harus jelas 

tujuan dan manfaatnya jika hal tersebut merupakan 

kebijakan pemerintah maka penerapan prinsip Good 

Governance mutlak harus diterapkan. Dalam prinsip 
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Good Governance terdapat asas keseimbangan dan 

asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas 

keadilan dan kewajaran dan asas penyelenggaraan 

kepentingan umum.1 Berdasarkan asas-asas tersebut 

pelaksanaan afkir PS produktif melalui kebijakan 

harus menggunakan dasar jumlah kepemiilikan GPS 

masing-masing breeder dalam partisipasi 

pelaksanaan program afkir PS produktif. ----------------  

23.15 Tentang data indukan ayam (Parent Stock) pemilik ijin Impor 

GPS. ------------------------------------------------------------------------  

23.15.1 Bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam poin 6 

diatas, permintaan konsumsi daging ayam tidak 

dapat berdiri sendiri. DOC FS merupakan faktor input 

dari produk daging ayam, sehingga pada waktu 

permintaan daging ayam meningkat maka permintaan 

DOC FS, permintaan PS juga meningkat dan 

permintaan produk atasnya akan otomatis 

meningkat. ----------------------------------------------------  

23.15.2 Bahwa berdasarkan bukti dokumen sebelum para 

terlapor melakukan afkir Parent Stock (PS) terdapat 

pertemuan antar pelaku usaha pemegang ijin impor 

GPS untuk bertemu tanggal 30 Juni 2015 dengan 

hasil jumlah PS masing-masing sebagai berikut: ------  

 

 

                                                 
1 Philipus M. Hadjon,dkk, Hukum Administrasi dan Good Governance, Penerbit Universitas 

Trisakti, 2010, hal.43 
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23.15.3 Bahwa berdasarkan data diatas dari 14 pelaku usaha 

yang memiliki ijin impor GPS, 13 pelaku usaha 

mampu mengumpulkan data PS.2 Tim Investigator 

meyakini bahwa pendataan PS bulan Juni 2015 

dimanfaatkan oleh 2 pihak, yaitu pemerintah sebagai 

regulator membutuhkan data untuk mengambil 

kebijakan dan pelaku usaha digunakan sebagai dasar 

pertukaran informasi (untuk mengetahui share 

pesaing). Bahwa berdasarkan bukti laporan data PS 

per Juni 2015 diketahui porsentase PS, sebagai 

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

 

23.16 Tentang Kesepakatan 12 Pelaku Usaha. -----------------------------  

23.16.1 Bahwa pada tanggal 14 September 2015 telah terjadi 

kesepakatan yang dibuat  oleh 12 pelau usaha di 

Jakarta yang diwakili oleh (daftar dalam table). 

Perusahaan yang menandatangani kesepakatan 

adalah: ---------------------------------------------------------  

No Nama Perusahaan Nama yang 

mewakili 

1 PT Charoen Pokphand Jemmy 

2 PT Japfa Comfeed Indonesia Harwanto 

3 PT Wonokoyo Jaya Corp Heri Setiawan 

4 PT Malindo Rewin 

5 PT Satwa Borneo Tri Susanto 

6 PT Cibadak Indah Sari Suping Susanto 

7 PT Reza Perkasa Samsul Arif 

                                                 
2
 Berdasarkan laporan tahun 2012 PTCipendawa Agri Industri telah diakuisisi oleh PT Charoen Pokphand 

Indonesia,Tbk 
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8 PT Expravet Nasuba Paulus S 

9 PT CJ-PIA J H Park 

10 PT Hybro Indonesia Lilik Widjaja 

11 PT Taat Indah Bersinar Tjandra 

12 CV Missouri Richard 

 

23.16.2 Bahwa pengertian perjanjian menurut Pasal 1 angka 

7 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku 

usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau 

lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik 

secara tertulis maupun tidak tertulis. Bahwa berda. 

Bahwa berdasarkan definisi perjanjian tersebut, 

kesepakatan yang dilakukan oleh 12 pelaku usaha 

diatas merupakan bukti perjanjian tertulis. Bahwa 

bukti adanya kesepakatan tersebut dapat dilihat 

sebagai berikut (Vide, Bukti Dokumen Kesepakatan): -  

HASIL KESEPAKATAN 

RAPAT PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

MENGATASI KETERPURUKAN HARGA AYAM RAS HIDUP TINGKAT 

PETERNAK 

Jakarta, Senin 14 September 2015 

 

1. Pemotongan/pengafkiran PS sebanyak 6 juta ekor. 

Komposisi/mekanisme pemotongan sebagai berikut : 

a. Tahap I (pertama) 2 juta ekor 

b. Cross monitoring dengan melibatkan unsur pemerintah sebagai bahan 

pertimbangan pemotongan berikutnya. 

2. 13 perusahaan setuju akan memotong/mengafkirkan dengan 

prosentase yang disepakati. 

3. PT Charoen Pokphand akan memotong antara 44-75% atau ± 59%. 

Menunggu keputusan manajemen lebih kurang 1-2 hari. 

4. Pemotongan HE FS 40% dimulai tanggal 9-30 September 2015 

dengan pengawasan dilakukan secara cross monitoring yang dievaluasi 

secara berkala oleh GPPU. 

5. Kualitas pengawasan dalam pemotongan tersebut di atas harus 

ditingkatkan dengan cara cross monitoring dari semua unsur 



 

 
-46 - 

 

 

 

 

pembibit dan pemerintah 

6. Semua perusahaan yang akan impor bibit harus bergabung dengan 

GPPU karena ke depan akan dilibatkan dalam penerbitan rekomendasi 

ekspor/impor 

7. GPPU diharapkan segera mengadakan Munas/Munas Luar Biasa agar 

terbentuk pengurus yang diterima oleh seluruh anggota. 

8. Rapat selanjutnya akan dibuat aturan pendukung dari hulu sampai 

hilir. Misal hulu akan diintegrasikan dengan program SPR (Sentra 

Peternakan Rakyat). 

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan. 

Kami yang bersepakat, 

PT Charoen 

Pokphand 

Ttd 

an. 

Jemmy 

PT Japfa Comfeed 

Indonesia 

Ttd 

an. 

Harwanto 

PT Wonokoyo Jaya 

Corp 

Ttd 

an. 

Heri Setiawan 

PT Malindo Ttd 

an. 

Rewin 

PT Satwa Borneo Ttd 

an. 

Tri Susanto 

PT Cibadak Indah 

Sari 

Ttd 

an. 

Suping Susanto 

PT Reza Perkasa Ttd 

an. 

Samsul Arif 

PT Expravet Nasuba Ttd 

an. 

Paulus S 

PT CJ-PIA Ttd 

an. 

J H Park 

PT Hybro Indonesia Ttd 

an. 

Lilik Widjaja 

PT Taat Indah 

Bersinar 

Ttd 

an. 

Tjandra 

CV Missouri Ttd 

an. 

Richard 

 



 

 
-47 - 

 

 

 

 

Mengetahui,  

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Ttd 

Dr. Ir. Muladno, MSA 

NIP. 196108241986031001 

 

Catatan : Penebalan huruf dari tim investigator sebagai bentuk penekanan 

 

23.16.3 Bahwa perjanjian diatas merupakan bukti perjanjian 

kartel. Terbukti tujuan dari kesepakatan tersebut 

adalah untuk mengatasi keterpurukan harga ayam 

ras. Definisi kartel dalam hokum persaingan di 

Indonesia diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 5 tahun 

1999, 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 prAktak monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat”. Sementara pengertian 

kartel menurut OECD reports tahun 2000 kartel 

dapat didefinisikan sebagai berikut: “Hard core” 

cartels are anticompetitive agreements by competitors 

to fix prices, restrict output, submit collusive tenders, or 

divide or share markets”.3 Bahwa berdasarkan definisi 

kartel diatas, kesepakatan yang dibuat oleh 12 pelaku 

usaha merupakan perjanjian tertulis dan masuk 

dalam bukti hard core cartel.  Bukti lain diperkuat 

berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 04 tahun 2010 

tentang Kartel. Berdasarkan pedoman yang 

dikeluarkan oleh KPPU, kartel terjadi apabila suatu 

kelompok perusahaan dalam suatu industri tertentu 

yang seharusnya bersaing satu sama lain, tetapi 

mereka setuju untuk melakukan koordinasi 

                                                 
3 Diunduh dari http://www.oecd.org/competition/cartels/2752129.pdf, OECD Reports, 
Hard Core Cartel, Competition Law & Policy OECD, hal. 6 

http://www.oecd.org/competition/cartels/2752129.pdf
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kegiatannya dengan mengatur produksi, pembagian 

wilayah, kolusi tender dan kegiatan-kegiatan anti 

persaingan lainya, sehingga mereka dapat menaikkan 

harga dan memperoleh keuntungan di atas harga 

yang kompetitif. ----------------------------------------------  

23.16.4 Kesepakatan yang dibuat oleh 12 pelaku usaha diatas 

merupakan bukti direct evidence sebagaimana yang 

dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. 

Adanya pengaturan produksi yang dilakukan secara 

bersama-sama (dengan pelaku usaha pesaing) 

merupakan tindakan antipersaingan. Pengaturan 

produksi dilakukan dengan cara 

pemotongan/pegafkiran PS sebanyak 6 juta ekor dan 

pemotongan HE FS 40% telah mengakibatkan 

hilangnya produk DOC FS dipasar perbuatan tersebut 

sudah sangat jelas dilarang dalam hokum persaingan 

Karena dengan hilangnya DOC FS maka harga DOC 

FS akan meningkat sesuai dengan hokum permintaan 

dalam ilmu ekonomi. Bahwa tujuan dari kesepakatan 

tersebut sudah dangat jelas, yaitu “untuk mengatasi 

keterpurukan harga ayam ras”. Terbukti secara jelas 

dan tegas bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh 12 

pelaku usaha merupakan tindakan antipersaingan 

yang sangat dilarang dalam hukum persaingan 

karena termasuk hard core cartel. ------------------------  

23.16.5 Bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh 12 pelaku 

usaha merupakan bukti perjanjian kartel (direct 

evidence) dan tidak dikecualikan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------------------------  

23.16.6 Berikut analisa tim Investigator: --------------------------  

23.16.6.1 Inisiator Pengurangan Supply. Bahwa 

terdapat rasa ketidakpercayaan data 

supply dan demand yang dimiliki antara 

pelaku usaha dan pemerintah. 

Berdasarkan fakta tersebut dilakukan 

kesepakatan untuk membentuk tim ad 
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hoc yang terdiri dari unsur pemerintah 

dan pelaku usaha. Berdasarkan 

keterangan Saksi, Sdr. Musbar selaku 

Sekretaris tim ad hoc, tim ad hoc tidak 

pernah mengeluarkan rekomendasi 

untuk dilakukan afkir PS produktif: -----  

Penebalan huruf adalah penekanan dari tim investigator 

23.16.6.2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi 

Sdr. Musbar, tim ad hoc yang dibentuk 

hanya bertugas untuk menghitung 

jumlah supply dan demand, tim ad hoc  

tidak dapat menyimpulkaan apakah 

terjadi over supply atau tidak. Bahkan 

berdasarkan keterangan saksi diatas 

rekomendasi afkir dini bukan berasal 

dari Tim Ad Hoc. -----------------------------  

23.16.6.3 Bahwa setelah tim ad hoc tidak 

menghasilkan data yang diharapkan, 

pelaku usaha menyarankan 

dilakukannya audit data oleh pihak 

ketiga selaku lembaga audit independen. 

Berdasarkan fakta persidangan audit 

data yang dimaksud belum pernah 

dilaksanakan tetapi eksekusi terhadap 

pengurangan supply sudah lebih dulu 

berjalan berdasarkan keterangan saksi-

saksi dibawah ini. ---------------------------  

BAP saksi pemerintah, Sdr. Muladno : 

 

23.16.6.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 

diatas, Pemerintah belum pernah 
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melakukan audit data, bahwa benar 

pemerintah menunjuk PT SAI Global 

namun yang dihasilkan barulah hasil 

sementara yang tidak dapat 

menyimpulkan data apapun. Keterangan 

lebih lanjut diperkuat oleh PT SAI 

Global. -----------------------------------------  

BAP Saksi PT SAI Global, sebagai berikut:   

 

23.16.6.5 Bahwa berdasarkan keterangan diatas, 

diketahui PT SAI merupakan pihak 

ketiga yang ditunjuk untuk melakukan 

audit oleh pemerintah. Dirjen PKH 

memberikan pekerjaan paket 

penyusunan modul atau manual, 

berdasarkan jenis pekerjaan tersebut PT 

SAI Global hanya merancang 

pengumpulan data bukan melakukan 

audit data supply dan demand. 

Berdasarkan keterangan diatas 

didapatkan fakta bahwa PT SAI Global 

juga pernah memiliki klien dari 

perusahaan ungags yaitu PT Japfa 

Comfeed Indonesia, Tbk. Bahwa 

mekanisme penunjukan PT SAI Global 
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menjadi pihak ketiga yang melakukan 

audit besar kemungkinan 

direkomendasikan oleh PT Japfa 

Comfeed Indonesia, Tbk. Bahwa 

berdasarkan keterangan diatas 

pekerjaan PT SAI Global baru selesai 

pada akhir September 2015, sementara 

kesepakatan dilakukan pada tanggal 14 

September 2015, dengan demikian 

terbukti ide pengurangan supply 

bukan rekomendasi dari Pemerintah. -  

23.16.6.6 Bukti ide rekomendasi bukan dari 

Pemerintah juga dikuatkan dengan tidak 

adanya pegangan data yang dimiliki oleh 

pemerintah khususnya data demand. 

Berikut pengakuan Dirjen PKH dalam 

persidangan: ----------------------------------  

 

23.16.6.7 Bahwa berdasarkan keterangan diatas, 

terbukti Pemerintah tidak memilki data 

khususnya untuk data demand. 

Pemerintah juga belum pernah 

melakukan audit terkait apakah betul 

klaim over supply telah terjadi. ------------  

23.16.6.8 Bahwa benar terdapat permasalahan 

peternak mandiri terkait rendahnya 
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harga jual LB dan mengusulkan agar 

supply dipasar dikurangi. Pada akhir 

tahun 2014, para peternak melakukan 

demo termasuk kepada 2 market leader, 

yaitu PT Charoen Pokphand dan PT 

Japfa Comfeed Indonesia. Bahwa 

berdasarkan bukti surat, usulan 

tersebut direspond dengan wacana 

dilakukannya afkir PS produktif. Bahwa 

tim investigator menilai hal tersebut 

tidaklah relevan mengingat 

permasalahan ditingkat peternak 

tersebut masih banyak alternative lain 

seperti subsidi pakan, pemisahan pasar 

peternak dengan perusahaan integrasi, 

pendirian koperasi dan lain sebagainya. 

Bahwa kemudian Berdasarkan bukti 

surat, kedua pelaku usaha setuju untuk 

dilakukan pengurangan supply. Berikut 

inti pokok dalam surat tersebut: (vide 

Bukti Dokumen Surat Pernyataan 

Peternak terhadap 2 market leader)  -------  

1 Sepakat untuk menunda kenaikan 

pakan ternak; 

2 Sepakat untuk mengurangi chick in 

internal sebesar 12%-18% dari 2014 

sampai Maret 2015; 

3 Sepakat untuk mendukung program 

jangka pendek perbaikan kondisi 

perunggasan Indonesia yaitu dengan 

mengurangi supply DOC FS dengan 

cara penarikan telur tetas dari mesin 

tetas sebesar 20% dan jika 

diperlukan pengurangan DOC FS 

hingga sebesar 35%;Sepakat untuk 

mendukung program jangka 
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menengah perbaikan kondisi 

perunggasan Indonesia chick in PS 

dan DOC ditunda, pemotongan PS 

growing, pemotongan PS produksi, 

dan afkir dini 35 minggu; 

4 Sepakat untuk mendukung kenaikan 

harga live bird; 

5 Sepakat untuk mendukung 

pengaturan impor GPS (ini usulan 

yang sama dengan PT Charoen 

Pokphand Indonesia, Tbk; 

6 Sepakat untuk Tbk sepakat dan 

mengusulkan untuk cutting di 

tingkat PS dan GPS secara 

proporsional, perusahaan besar 

cutting dengan jumlah yang lebih 

besar dibandingkan perusahaan 

yang lebih kecil. 

23.16.6.9 Bahwa berdasarkan bukti surat diatas, 

terbukti bahwa rencana untuk 

dilakukan afkir PS produktif telah ada 

sejak akhir tahun 2014 dan disetujui 

oleh kedua market leader. ------------------  

23.16.6.10 Bahwa berdasarkan keterangan BAP 

terlapor I didapat pengakuan sebagai 

berikut: ----------------------------------------  
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23.16.6.11 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor 

I diatas, perusahaan meyakini telah 

terjadi over supply mulai dari tahun 

2014 dan 2015. Keyakinan tersebut 

hanya berdasarkan pada rendahnya 

harga DOC. Selain berdasarkan bukti 

keterangan terlapor I, bukti adanya over 

supply juga diakui oleh terlapor I dalam 

Laporan Tahunan Tahun 2015. Atas 

permasalahan adanya over supply 

tersebut perseroan tidak menolak untuk 

melakukan afkir PS produktif bersama-

sama. Perseroan hanya protes terkait 

porsentase jumlah PS yang akan diafkir. 

Terbukti dalam poin nomor 3 

kesepakatan tanggal 14 September 

2015. Bahwa bukti-bukti diatas, terbukti 

PT Charoen Pokphand, Tbk untuk telah 

memiliki niat untuk melakukan 

pengurangan supply. --------------------------  

23.16.6.12 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dari 

terlapor II, terlapor II telah memiliki data 

supply setidak-tidaknya mulai dari 
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tahun 2008. Berdasarkan laporan 

tahunan PT Japfa Comfeed 

Indonesia,Tbk, terlapor II memiliki 

pengetahuan data DOC Nasional dari 

GPPU. Data tersebut meliputi data 

estimasi dan data realisasi produksi 

DOC. Data tersebut selalu digunakan 

oleh PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk 

hingga tahun 2013. Berikut data 

estimasi dan realisasi produksi DOC: 

(vide, Dokumen Laporan Tahunan PT 

Japfa Comfeed Indonesia, Tbk). -----------  

 

23.16.6.13 Bahwa berdasarkan data table diatas 

terbukti data yang dimiliki GPPU 

merupakan data yang akurat, 

setidaknya terdapat kesamaan antara 

data estimasi dan data produksi terlihat 

pada tahun 2009 dan 2010. Tim 

invertigator menggunakan data tersebut 

karena pihak GPPU tidak koperatif 

memberikan data. Adanya bukti terlapor 

II selalu merujuk data GPPU menjadi 
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bukti bahwa Terlapor II memiliki 

pengetahuan supply. ------------------------  

23.16.6.14 Bahwa ketidakwajaran kemudian 

terlihat pada Laporan Tahunan tahun 

2014 dan 2015, PT Japfa Comfeed 

Indonesia, Tbk yang awalnya selalu 

menggunakan data GPPU sebagai acuan 

dalam Laporan tahunannya untuk data 

produksi DOC, pada tahun 2014 tidak 

lagi dicantumkan. (vide, Laporan Tahun 

2007 s.d 2013  PT Japfa Comfeed 

Indonesia, Tbk). ------------------------------  

23.16.6.15 Bahwa tidak adanya data dalam laporan 

tahun 2014 dan 2015 menjadi sesuatu 

hal yang tidak wajar karena pada waktu 

yang sama  PT Japfa Comfeed Indonesia, 

Tbk melaporkan telah terjadi over supply 

dalam laporan tahun 2014 dan 2015. 

Bahwa tidak adanya data supply yang 

digunakan oleh terlapor II dalam 

melaporkan terjadinya over supply 

menjadikan bukti bahwa terdapat suatu 

perencanaan. Bahw tidak dimasukannya 

data produksi DOC pada tahun 2014 

dan 2015 menjadi bukti bahwa over 

supply hanyalah rumor yang digunakan 

untuk mengurangi supply. -----------------  

23.16.6.16 Bahwa berdasarkan bukti dokumen, 

ditemukan fakta, Terlapor II telah telah 

mengetahui perhitungan jumlah PS 

produktif yang diafkir sebesar 6-7 juta 

sebelum tanggal 14 September 2015, 

berikut pengakuannya dalam BAP: -------  



 

 
-57 - 

 

 

 

 

 

23.16.6.17 Bahwa berdasarkan keterangan diatas, 

Terlapor II telah mengetahui jumlah PS 

yang akan diafkir dari dokumen power 

poin yang dibuat tim ad hoc. Pada saat 

pemeriksaan persidangan dokumen yang 

dimiliki oleh Tim ad hoc sempat 

diperlihatkan dan dibandingkan dimuka 

persidangan dengan dokumen yang 

dipegang oleh Terlapor II dan ditemukan 

fakta bahwa dalam dokumen Terlapor II 

telah terdapat tulisan tangan 

perhitungan angka, sementara dokumen 

yang diperlihatkan oleh tim Ad Hoc tidak 

terdapat tulisan tangan perhitungan 

angka. Berdasarkan bukti tersebut, 

Terlapor II terbukti memiliki 

pengetahuan lebih besar dibandingan 

tim ad hoc.  Bukti bahwa tim ad hoc 

tidak memiliki pengetahuan angka 
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didasarkan pada pengakuan tim ad hoc 

dalam BAP, sebagai berikut: ---------------  

 

23.16.6.18 Bahwa berdasarkan keterangan diatas, 

terbukti bahwa tim ad hoc tidak pernah 

mengeluarkan angka. Bahwa bukti 

diatas memperkuat bukti sebelumnya 

yaitu bukti dokumen, berdasarkan 2 

bukti tersebut terdapat kesesuaian 

bahwa Terlapor II sengaja melempar 

rumor over supply DOC pada akhir 

tahun 2014, kemudian dikuatkan 

dengan laporan tahunan dan 

mengusulkan solusi dari over supply 

tersebut hanya pengurangan supply DOC 

secara bersama-sama. Bahwa dengan 

demikian terbukti PT Japfa Comfeed 

Indonesia sebagai inisiator pengurangan 

supply. -----------------------------------------  

23.16.6.19 Bahwa sampai dengan berakhirnya  

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

tidak diketahui data supply dan demand 

secara pasti. Bahwa berdasarkan 

keterangan saksi, Sdr. Musbar selaku 

Sekretaris Tim Ad Hoc, tim ad hoc tidak 

pernah mengeluarkan rekomendasi 

untuk dilakukan afkir PS produktif: -----  
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23.16.6.20 Bahwa berdasarkan keterangan 

tersebut, terbukti perencanaan afkir PS 

produktif bukan dari Tim Ad Hoc. 

Kemudian berdasarkan keterangan 

Saksi PT SAI Global, PT SAI Global 

sebelum bulan September 2015 tidak 

pernah melakukan survey terkait 

populasi ayam dan melaporkan kepada 

Pemerintah: -----------------------------------  

 

23.16.6.21 Bahwa kemudian, jikalaupun PT SAI 

Global pernah melakukan survey terkait 

populasi ayam ras pada bulan 

September 2015, data tersebut tidak 

dapat dipergunakan dengan alasan data 

yang dibuat hanya manual modul saja, 

sebagaimana disampaikan dalam BAP 

saksi PT SAI Global sebagai berikut: -----  

 

 

23.16.7 Bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas, PT SAI 

Global juga tidak memiliki kapasitas untuk 

melakukan olah data yang hasilnya untuk 

menggambarkan suatu populasi memiliki 

kelebihan/kekurangan. Bahwa modul data yang 

dibuat oleh PT SAI Global juga tidak dapat 

menggambarkan populasi atau supply dan demand, 
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sebagaimana disampaikan dalam kesaksiannya pada 

pemeriksaan tanggal 18 Mei 2016 sebagai berikut: ----  

 

23.16.8 Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi PT 

SAI Global terbukti tidak memberikan usulan afkir PS 

produktif. ------------------------------------------------------  

23.16.9 Bahwa data terkait supplay dan demand ayam broiler 

belum pernah ada dan over supply yang diklaim 

hanya didasarkan berdasarkan harga dan asumsi 

sebagaimana disampaikan oleh  Ir. H Don Poerjono 

Utojo, MBA dalam kesaksiannya dalam pemeriksaan 

tanggal 20 Jun 2016 sebagai berikut: --------------------  

 

 

 

23.16.10 Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi  Ir. H Don 

Poerjono Utojo, MBA pemerintah juga tidak memiliki 

data supply dan demand ayam broiler sebagaimana 

tercatat dalam BAP. Bahwa indikator klaim over 

supply didasarkan pada harga yang berakibat pada 

keuntungan yang berkurang sebagaimana dalam 

keterangan Saksi peternak Sdr. Tri Hardiyanto 

sebagai berikut: ----------------------------------------------  
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23.16.11 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi peternak 

diatas, indikator over supply hanya berdasarkan pada 

komponen harga. Komponen lain seperti data supply  

dan demand datanya tidak jelas. Bahwa berdasarkan 

keterangan saksi fakta diatas, terbukti over supply 

hanyalah rumor. --------------------------------------------------  

23.17 Tentang adanya free will dalam kesepakatan. -----------------------  

23.17.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen, kesepakatan 

pada tanggal 14 September 2015 dihadiri oleh pelaku 

usaha pemegang ijin impor. Namun hanya 12 pelaku 

usaha yang menandatangani perjanjian pengurangan 

supply, perjanjian tersebut ditandatangani oleh 

perwakilan masing-masing perusahaan. Bahwa 

kesepakatan tersebut merupakan hasil dari rapat 

pembahasan permasalahan dan solusi yang 

dilakukan oleh para perusahaan pembibitan. ----------  

23.17.2 Bahwa kesepakatan dibuat berdasarkan free will dan 

keinginan para terlapor untuk melakukan afkir PS 

produktif. Terbukti berdasarkan keterangan saksi, 

Sdr. Musbar sebagai berikut: ------------------------------  
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23.17.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi diatas 

Pemerintah hanya bersifat sebagai fasilitator. Semua 

kesepakatan merupakan usulan dan pembahasan 

bersama dan disetujui bersama. Bukti keterangan 

Sdr. Musbar juga diperkuat oleh keterangan 

pemerintah melalui Dirjen PKH, sebagai berikut: ------  

 

23.17.4 Bahwa berdasarkan keterangan diatas, terbukti yang 

mengajukan dan meyakini terjadinya over supply 

adalah para pelaku usaha. Pelaku usaha berinisiatif 

mengusulkan afkir PS produktif akibat dari adanya 

over supply, pemerintah hanya bertindak sebagai 

fasilitator. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, 

pelaku usaha yang menandatangani kesepakatan 

tidak ada yang menolak. Pelaku usaha hanya 

memprotes mengenai pembagian proporsinya. ---------  

23.17.5 Bahwa bukti diatas juga dikuatkan oleh keterangan 

Terlapor II, sebagai berikut: --------------------------------  
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23.17.6 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II diatas, 

terbukti bahwa para terlapor tidak menolak 

kesepakatan afkir PS produktif. Protes atau 

penolakan hanya terjadi terkait porsentase jumlah PS 

produktif yang akan diafkir. Menurut keterangan 

Terlapor II, para pelaku usaha hanya protes dan 

berdebat mengenai porsentase afkir PS produktif yang 

akan dikenakan. ---------------------------------------------  

23.17.7 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Cecep 

Moch Wahyudin menyatakan telah mengingatkan 

para Terlapor bahwa tindakan pengurangan supply 

secara bersama-sama merupakan tindakan yang 

salah, berikut dalam BAP persidangan: ------------------  

 

23.17.8 Bahwa berdasarkan bukti keterangan diatas, Saksi 

telah mengingatkan beberapa pelaku usaha yang 
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menjadi terlapor dalam perkara a quo bahwa tindakan 

pengurangan supply secara bersama-sama 

merupakan tindakan yang salah. -------------------------  

23.17.9 Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, terbukti para 

Terlapor setuju untuk melakukan pengurangan 

supply dengan cara afkir PS produktif secara 

bersamaan.  ---------------------------------------------------  

23.18 Tentang Pengaturan Produksi DOC FS. ------------------------------  

23.18.1 Bahwa berdasarkan keterangan saksi, dalam dunia 

usaha breeder  afkir PS produktif sudah biasa 

dilakukan perbedaannya dengan afkir PS produktif 

perkara a quo adalah perbuatan afkir PS perkara a 

quo dilakukan secara bersamaan dengan pelaku 

usaha pesaing. Berikut pengakuan saksi dalam BAP: 

 

23.18.2 Bahwa keterangan Saksi diatas juga diakui oleh 

Terlapor VI, dalam BAP, sebagai berikut: ----------------  
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23.18.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terlapor 

diatas, terbukti bahwa kegiatan afkir PS produktif 

merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh para 

breeder. Kemudian mengapa tindakan tersebut harus 

dilakukan secara bersama-sama? Pasti terdapat 

motivasi lain sehingga kegiatan afkir PS produktif 

dilakukan secara bersama-sama. -------------------------  

23.18.4 Bahwa kesepakatan yang dibuat para terlapor tanggal 

14 September 2015 memiliki 2 tujuan utama, yaitu 

mengurangi Produksi DOC FS dan mengatasi 

keterpurukan harga. Bahwa tujuan mengurangi 

supply berawal dari adanya pemahaman telah terjadi 

over supply untuk itu, tim Investigator akan menguji 

apakah over supply benar-benar terjadi. Bahwa 

idealnya untuk melakukan uji tersebut dibutuhkan 

data supply dan demand. Bahwa sampai berakhirnya 

pemeriksaan perkara a quo para pihak tidak 

berkoperatif dalam memberikan data-data. Tim 

Investigator menilai data supply sudah seharusnya 

ada,  sampai dengan berakhirnya proses pemeriksaan 

data supply (produksi DOC FS Nasional) tidak 

didapatkan karena pihak-pihak yang memegang data 

tersebut tidak kooperatif. Pihak yang dimaksud 

diantaranya adalah Pihak Pemerintah cq Dirjen PKH 

dan GPPU. Bahwa Bahwa berdasarkan fakta tersebut, 

tim investigator menggunakan analisis berdasarkan 

data yang tersedia. ------------------------------------------  

23.19 Tentang Data Produksi DOC FS Para Terlapor Tahun 2013 s.d 

2015. -----------------------------------------------------------------------  

23.19.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen laporan produksi 

DOC FS para terlapor, berikut perbandingan rincian 

produksi DOC FS para terlapor mulai dari tahun 

2013 sampai dengan 2015: --------------------------------  
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23.19.2 Bahwa berdasarkan data jumlah DOC FS yang 

dihasilkan oleh para Terlapor tidak dapat mewakili 

seluruh jumlah produksi DOC FS secara nasional. 

Namun sebagai bahan pertimbangan merujuk pada 

data DOC FS Nasional tahun 2013 yang dikeluarkan 

oleh GPPU dalam laporan tahunan terlapor II didapat 

hasil perbandingan jumlah produksi DOC FS para 

terlapor adalah 71.4 % dari produksi nasional. Bahwa 

berdasarkan data tersebut dapat jadikan dasar 

apakah terdapat lonjakan produksi pada tahun 2014 

dan 2015. Bahwa berdasarkan data produksi DOC FS 

para Terlapor diketahui porsentase pertumbuhan 

sebagai berikut: ----------------------------------------------  
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Catatan: Bar Hitam merupakan porsentase penurunan sementara Bar 

putih porsentase kenaikan. Urutan angka merupakan representasi 
Terlapor. PT Hybro Indonesia tidak memberikan data produksi DOC FS 

 
23.19.3 Bahwa berdasarkan bukti chart diatas, pertumbuhan 

DOC FS dapat disimplkan tidak terdapat lonjakan 

pertumbuhan. Bahkan 2 market leader  masuk dalam 

kategori negative yang artinya produksi DOC FS 

mengalami penurunan pertumbuhan. Hanya terdapat 

6 pelaku usaha yang masuk dalam kategori positif 

mengalami pertumbuhan produksi DOC FS. Bahwa 

berdasarkan bukti diatas tidak dapat disimpulkan 

telah terjadi “OVER” supply DOC FS pada tahun 2015 

karena pertumbuhan produksi DOC FS masih dalam 

kategori wajar jika dibandingkan dengan porsentase 

pertumbuhan tahun 2014, Terbukti 6 pelaku usaha 

termasuk 2 market leader  masuk dalam kategori 

negatif. ---------------------------------------------------------  

23.20 Data Produksi DOC FS Para Terlapor 2015 (Laporan dalam 

bulan). ----------------------------------------------------------------------  

23.20.1 Bahwa berdasarkan bukti laporan produksi DOC FS 

para Terlapor tahun 2015, digambarkan pada chart 

akan membentuk pola sebagai berikut: ------------------  

  Catatan : PT Hybro Indonesia tidak memberikan Data produksi DOC FS 
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23.20.2 Bahwa berdasarkan data diatas terlihat pergerakan 

produksi DOC FS dari para Terlapor mulai dari bulan 

Januari 2015 sampai dengan September 2015 

memiliki kesamaan pola yaitu turun naik. Sementara 

pada bulan oktober sampai dengan bulan desember 

pola baru terbentuk yaitu produksi DOC FS melonjak 

naik secara berturut-turut. Fakta tersebut 

membuktikan bahwa adanya tindakan afkir PS 

produktif yang dilakukan oleh para Terlapor tidak 

berdampak pada out put produksi DOC FS dipasar. 

Bahwa berdasarkan chart diatas terbukti garis linear 

tidak turun pada bulan Oktober, November dan 

Desember, artinya pengurangan supply  yang 

dilakukan oleh para Terlapor tidak benar-benar 

dilakukan atau beberapa dari Terlapor telah memiliki 

ready stock PS produktif (terdapat unsur 

kesengajaan). Bahwa berdasarkan chart diatas, 

terbukti bahwa supply  DOC FS pada tahun 2015 

relatif dalam kondisi stabil. -----------------------------------  

23.21 Perhitungan porsentase Afkir PS Produktif. -------------------------  

23.21.1 Bahwa berdasarkan bukti BAP Saksi dan Terlapor, 

pembahasan porsentase afkir PS produktif 

merupakan proses negosiasi yang paling alot karena 

banyak pelaku usaha yang tidak sependapat dengan 

penetapan proporsi yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Berikut BAP saksi Dirjen PKH. ----------------------------  
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23.21.2 Bahwa berdasarkan bukti diatas, pembagian porsi 

tidak diatur oleh Pemerintah, angkanya diserahkan 

kepada pelaku usaha. Berdasarkan keterangan saksi 

Sdr. Musbar, PT Japfa Comfeed Indonesia 

menyampaikan usulan afkir berdasarkan growth, 

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

 

23.21.3 Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas juga 

diakui oleh Terlapor II dalam BAP sebagai berikut: ----    

 

23.21.4 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor diatas, 

porsentase afkir PS produktif berdasarkan 

pertumbuhan/growth. Bahwa berdasarkan 

keterangan tersebut, tim Investigator mencoba 

melakukan simulasi pembagian prosentase afkir 

berdasarkan growth sebagai berikut: ---------------------  
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23.21.5 Bahwa berdasarkan bukti diatas, penetapan porsi 

afkir PS produktif bukan berdasarkan pertumbuhan 

DOC FS 2015 karena berdasarkan perbandingan 

table diatas tidak ada satupun Terlapor yang 

melakukan afkir deng PS produktif dengan 

menggunakan prosentase pertumbuhan DOC FS 

tahun 2015. ---------------------------------------------------  

23.21.6 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VIII, 

pembahasan porsentase afkir pernah dibahas dan 

terjadi perdebatan 2 pilihan rumusan. Berikut BAP 

Terlapor VIII: --------------------------------------------------  
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23.21.7 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VIII diatas, 

PT Charoen Pokphand menghendaki pembagian 

porsentase afkir PS produktif berdasarkan 

perhitungan proporsional (kepemilikan) sementara PT 

Japfa Comfeed Indonesia dan yang lain menghendaki 

perhitungan progresif (pertumbuhan). Bahwa 

berdasarkan perhitungan proprsional maka akan 

didapatkan hasil sebagai berikut: -------------------------  

 

23.21.8 Bahwa berdasarkan table diatas, total afkir PS 

produktif tidak didasarkan pada perhitungan 

proporsional. Bahwa tidak ada  satupun dasar 

perhitungan yang dijadikan rujukan atau digunakan 

oleh para Terlapor membuktikan adanya negosiasi 

penetapan porsentase jumlah afkir PS produktif. ------  

23.22 Tentang Pelaksanaan Afkir PS produktif. ----------------------------  

23.22.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dan keterangan 

Saksi dan Terlapor, ditemukan fakta afkir PS telah 

dilaksanakan dalam 2 tahap. ------------------------------  

23.22.2 Afkir PS Produktif Tahap I. Bahwa berdasarkan hasil 

pemeriksaan persidangan pelaksanaan afkir indukan 

PS produktif tahap I telah dengan hasil sebagai 

berikut: --------------------------------------------------------  
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Catatan: Zona kuning merupakan pelaku usaha yang tidak 

menjadi Terlapor 

 

23.22.3 Bahwa pembagian prosentase diatas tidak ditentukan 

oleh Pemerintah, para pelaku usaha sepakat untuk 

membagi porsi tersebut. Prosentase diatas 

merupakan prosentase dari total PS produktif yang 

diafkir. Bahwa pembagian porsentase diatas tidak 

jelas menggunakan rujukan atau dasar siapa 

melakukan afkir berapa? Bahwa kemudian, tim 

Investigator melakukan perbandingan dengan dasar 

kepemilikan PS (data PS per Juni 2015). ----------------  

23.22.4 Berikut hasil prosentase perbandingan kepemilikian 

PS dengan jumlah PS produktif yang diafkir: -----------  
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23.22.5 Bahwa berdasarkan data diatas terbukti adanya 

pembagian porsi antara para Terlapor. Berdasarkan 

perbandingan kepemilikian PS, jumlah PS produktif 

yang diafkir sebesar 9.33% kecuali 2 pelaku usaha 

market leader. PT Charoen Pokphand melakukan afkir 

PS produktif dengan prosentase paling tingggi sebesar 

10.61% dari total PS yang dimiliki, sementara PT 

Jamfa Comfeed Indonesia melakukan afkir PS 

produktif sebesar 6.16% dari total PS yang dimiliki. --  

23.22.6 Afkir PS Produktif Tahap II. Bahwa berdasarkan hasil 

pemeriksaan persidangan pelaksanaan afkir indukan 

PS produktif tahap II dilaksankan berdasarkan surat 

dari Dirjen PKH tertanggal 23 November 2015. (Vide, 

Bukti Surat Dirjen PKH Nomor 

23071/PK.250/P/11/2015 prihal Afkir Dini Bibit 

Ayam Ras (PS)). ----------------------------------------------  

23.22.6.1 Bahwa surat tersebut bukanlah perintah 

dari peraturan perundang-undangan 

juga bukan produk hukum administrasi. 

Hal tersebut diakui oleh Dirjen PKH 

dalam BAP, sebagai berikut: ---------------  
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23.22.6.2 Bahwa benar pembagian porsi tahap II 

ditentukan melalui surat namun 

berdasarkan pertimbangan, para 

pimpinan perusahaan pembibitan 

uanggas telah memberi kewenangan 

mutlak kepada Direktur Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam 

menentukan populasi ayam PS yang 

akan diafkirkan. Terdapat 17 

perusahaan pembibitan yang ikut 

berpartisipasi dalam pengafkiran PS 

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

 

23.22.6.3 Bahwa pembagian porsentase diatas 

tidak jelas dasar perhitungannya. Bahwa 

kemudian tim Investigator melakukan 
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analisa perbandingan dengan dasar data 

kepemilikan PS per Juni 2015, sebagai 

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

 

23.22.6.4 Bahwa berdasarkan data diatas terlihat 

prosentase afkir PS produktif tidak 

menggunakan data kepemilikan PS. 

Pemerintah selaku pihak yang 

menentukan tidak dapat menjelaskan 

pertimbangan pemberian prosentase 

afkir PS produktif tersebut. ----------------  

23.22.7 Total Afkir PS Produktif oleh Para Terlapor. Bahwa 

berdasarkan bukti-bukti diatas para Terlapor telah 

melakukan afkir PS produktif pada periode oktober 

sampai dengan desember (tahap I dan Tahap II). 

Namun sebelum tahap II selesai dilakukan, KPPU 

mengiripkan surat untuk dihentikan sehingga 

pelaksanaan baru terlaksana sebesar 50%, total afkir 

PS produktif sebagai berikut: ------------------------------  
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23.22.8 Bahwa berdasarkan data diatas, para Terlapor telah 

melakukan afkif PS produktif sebesar 2.942.528 ekor. 

Bahwa jika dibandingkan dengan kepemilikan PS 

para Terlapor, porsentase afkir PS produktif tidak 

menggunakan dasar atau rujukan apapun. Dengan 

demikian tim investigator menyimpulkan bahwa telah 

terjadi pembahasan (negosiasi) prosentase afkir PS 

produktif. ------------------------------------------------------  

23.22.9 Bahwa pengaturan supply juga dilakukan dengan 

cara lain, yaitu pemotongan Hatchery Egg (HE). 

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terlapor 

pelaksanaan HE telah dilakukan dan memang biasa 

dilakukan. Berdasarkan surat kesepakatan HE 

dilaksanakan dan dimulai pada tanggal 9-30 

September 2015. ---------------------------------------------  

23.23 Intensif Ekonomi. --------------------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan analisa data produksi dan harga DOC FS 

masing-masing Terlapor ditemukan motif ekonomi sebagai 

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

23.23.1 PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk (PT CPJF). ------  
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Catatan: Data Rahasia Perusahaan PT Charoen Pokphand Indonesia, 

Tbk  

23.23.2 Bahwa berdasarkan chart diatas, PT Charoen 

Pokphand Indonesia, Tbk tidak benar-benar 

melaksanakan tujuan kesepakatan, yaitu mengurangi 

supply DOC FS. Bahkan terbukti PT Charoen 

Pokphand Indonesia, Tbk menjual DOC FS lebih 

banyak dibandingkan dengan bulan-bulan 

sebelumnya yang diklaim telah terjadi over supply. 

Bahwa besarnya produksi DOC FS pada bulan 

Oktober sampai bulan Desember tidak mungkin 

terjadi jika PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk 

tidak memiliki replacement stock PS dan hanya 

mengandalkan PS produktif yang ada, mengingat 

pada periode tersebut PT Charoen Pokphand 

Indonesia, Tbk telah melakukan afkir PS produktif 

sebesar 1,50,0800 ekor. Bahwa Prilaku PT Charoen 

Pokphand Indonesia, Tbk tidak terlepas dari adanya 

insentif ekonomi karena pada periode tersebut harga 

DOC FS seluruh breeder mengalami kenaikan.  

23.23.2.1 Bahwa berdasarkan chart diatas terbukti 

PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk  

melakukan peningkatan produksi 
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karena terjadinya kenaikan harga DOC 

FS setelah dilakukannya afkir PS 

produktif secara bersamaan. Berikut 

kenaikan harga penjulan DOC FS yang 

dikeluarkan oleh PT Charoen Pokphand 

Indonesia, Tbk: -------------------------------  

 

Catatan: Data Rahasia Perusahaan PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk  

 

23.23.2.2 Bahwa berdasarkan chart diatas, 

terbukti harga DOC FS yang dijual oleh 

PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk 

mengalami tren kenaikan berturut-turut. 

Bahwa berdasarkan bukti diatas 

terdapat selisih harga yang cukup 

signifikan setelah dilakukannya afkir PS 

produktif. Afkir PS produktif dilakukan 

secara bersama-sama pada bulan 

oktober dan pada saat itu harga 

berangsur naik. Naiknya harga DOC FS 

sudah pasti diketahui oleh PT Charoen 

Pokphand Indonesia, Tbk dengan 

ditingkatkannya produksi DOC FS maka 

otomatis terjadi peningkatan pendapatan 

berdasarkan fakta tersebut tim 
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investigator menghitung adanya 

peningkatan pendapatan yang diterima 

oleh PT Charoen Pokphand Indonesia, 

Tbk berdasarkan penjualan eksternal 

DOC FS sebesar Rp 53.347.068.242. 

Sementara berdasarkan nilai 

keseluruhan DOC FS yang diproduksi 

peningkatan pendapatan yang diterima 

oleh PT Charoen Pokphand Indonesia, 

Tbk sebesar Rp 192.284.835.086. Bahwa 

peningkatan pendapatan tersebut masih 

berpotensi bertambah signifikan dari 

adanya efek peningkatan harga turunan 

produk DOC FS seperti Harga LB dan 

Karkas. ----------------------------------------  

23.23.3 PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. ------------------------  

23.23.3.1 Bahwa berdasarkan bukti pemeriksaan 

dan dokumen, PT Japfa Comfeed 

Indonesia, Tbk  menyetujui untuk 

melakukan afkir PS produktif dengan 

porsentase yang paling kecil, padahal 

berdasarkan laporan tahunan 

perusahaan tahun 2014, PT Japfa 

Comfeed Indonesia, Tbk merupakan 

perseroan pertama yang mengkalim dan 

menyampaikannya pada public telah 

terjadi over supply DOC FS.  Perdebatan 

panjang yang dilakukan oleh PT Japfa 

Comfeed Indonesia, Tbk tidak terlepas 

dari kesiapan replacement stock PS yang 

dimiliki perseroan ketika itu. 

Berdasarkan data yang diberikan oleh 

PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, 

laporan produksi DOC FS tahun 2015 

sebagai berikut: ------------------------------  
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   Catatan: Data Rahasia Perusahaan PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk  

 

23.23.3.2 Bahwa berdasarkan chart diatas, PT 

Japfa Comfeed Indonesia, Tbk 

mengalami penurunan sedikit 

dibandingkan dengan bulan Agustus 

dan September. Namun bila 

dibandingkan produksi DOC FS pada 

bulan Januari sampai Juli, produksi 

DOC FS pada bulan Oktober, November 

dan Desember masih lebih besar. Bahwa 

berdasarkan bukti tersebut tujuan dari 

mengurangi supply DOC FS tidak terjadi. 

Terbukti PT Japfa Comfeed Indonesia, 

Tbk menjual DOC FS lebih banyak 

dibandingkan dengan bulan-bulan 

dilakukannya afkir PS Produktif. Bahwa 

berdasarkan data afkir PS produktif, PT 

Japfa Comfeed Indonesia, Tbk 

melakukan afkir PS sebanyak 536,900 

ekor dengan asumsi masa produktif 10 

minggu maka akan mengahsilkan 

17,180,800 ekor dengan asumsi tersebut 

seharusnya produksi PT Japfa Comfeed 
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Indonesia, Tbk berkurang sebanyak 

5,726,000 ekor. Namun berdasarkan 

data diatas jumlah DOC FS yang 

berkurang hanyalah dalam kisaran 1 

juta saja tiap bulannya. --------------------  

23.23.3.3 Bahwa berdasarkan harga DOC FS yang 

dikeluarkan oleh PT Japfa Comfeed 

Indonesia, Tbk mengalami kenaikan 

harga DOC setelah dilakukannya afkir 

PS produktif secara bersamaan. Berikut 

kenaikan harga penjulan DOC FS yang 

dikeluarkan oleh PT Japfa Comfeed 

Indonesia: -------------------------------------  

 

Catatan: Data Rahasia Perusahaan PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk  

 

23.23.3.4 Bahwa berdasarkan chart diatas, 

terbukti harga DOC FS yang dijual oleh 

PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk 

mengalami tren kenaikan berturut-turut, 

bahkan harga yang dikeluarkan oleh PT 

Japfa Comfeed Indonesia, Tbk lebih 

tinggi dibandingkan dengan harga DOC 

FS yang dikeluarkan oleh PT Charoen 

Pokphand Indonesia, Tbk. -----------------  

23.23.3.5 Bahwa berdasarkan bukti diatas 

terdapat selisih harga yang cukup 
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signifikan setelah dilakukannya afkir PS 

produktif. Naiknya harga DOC FS sudah 

pasti diketahui oleh PT Japfa Comfeed 

Indonesia, Tbk terbukti dengan upaya 

PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk dalam 

menjaga tingkat produksi DOC FS agar 

tidak menurun signifikan karena harga 

DOC FS yang sangat tinggi. Bahwa 

berdasarkan fakta tersebut tim 

investigator menghitung adanya 

peningkatan pendapatan yang diterima 

oleh PT Japfa Comfeed Indonesia, tbk 

berdasarkan selisih harga sebelum 

dilakukannya afkir PS dan harga setelah 

dilakukannya afkir PS. Peningkatan 

pendapatan yang diterima oleh PT Japfa 

Comfeed Indonesia sebesar Rp. 

148.619.543.183. Bahwa peningkatan 

pendapatan tersebut masih berpotensi 

bertambah signifikan dari adanya efek 

peningkatan harga turunan produk DOC 

FS seperti Harga LB dan Karkas. ---------  

23.23.4 PT Wonokoyo Jaya Corporindo. ---------------------------  

23.23.4.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen, PT 

Wonokoyo Jaya  menyetujui untuk 

melakukan afkir PS produktif karena 

telah memiliki replacement stock PS 

produktif, terbukti berdasarkan data 

laporan produksi DOC FS sebagai 

berikut: ----------------------------------------  
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Catatan: Data Rahasia Perusahaan PT Wonokoyo Jaya  

 

23.23.4.2 Bahwa berdasarkan chart diatas, PT 

Wonokoyo Jaya tidak benar-benar 

melaksanakan tujuan kesepakatan, 

yaitu mengurangi supply DOC FS. 

Terbukti berdasarkan chart diatas, PT 

Wonokoyo Jaya menjual DOC FS lebih 

banyak dibandingkan dengan bulan-

bulan sebelumnya yang diklaim telah 

terjadi over supply. Bahwa besarnya 

produksi DOC FS pada bulan oktober 

sampai bulan desember tidak mungkin 

terjadi jika PT Wonokoyo Jaya tidak 

memiliki replacement stock PS dan hanya 

mengandalkan PS produktif yang ada, 

mengingat pada periode tersebut PT 

Wonokoyo Jaya telah melakukan afkir 

PS produktif sebesar 810,466 ekor. 

Prilaku PT Wonokoyo Jaya tidak terlepas 

dari adanya insentif ekonomi karena 

pada periode tersebut harga DOC FS 

seluruh breeder mengalami kenaikan. ---  

23.23.4.3 Bahwa berdasarkan chart diatas terbukti 

PT Wonokoyo Jaya melakukan 
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peningkatan produksi karena terjadinya 

kenaikan harga DOC FS setelah 

dilakukannya afkir PS produktif secara 

bersamaan. Berikut kenaikan harga 

penjulan DOC FS yang dikeluarkan oleh 

PT Wonokoyo Jaya: --------------------------  

 

Catatan: Data Rahasia Perusahaan PT Wonokoyo Jaya  

 

23.23.4.4 Bahwa berdasarkan chart diatas, 

terbukti harga DOC FS yang dijual oleh 

PT Wonokoyo Jaya mengalami tren 

kenaikan berturut-turut. Bahwa 

berdasarkan bukti diatas terdapat selisih 

harga yang cukup signifikan setelah 

dilakukannya afkir PS produktif. 

Naiknya harga DOC FS sudah pasti 

diketahui oleh PT Wonokoyo Jaya 

terbukti dengan naiknya jumlah 

produksi DOC FS pada periode tersebut. 

Bahwa dengan demikian terjadi 

peningkatan pendapatan yang diterima 

oleh PT Wonokoyo Jaya sebesar Rp. 

24.056.212.219. Bahwa peningkatan 

pendapatan tersebut masih berpotensi 

bertambah signifikan dari adanya efek 
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peningkatan harga turunan produk DOC 

FS seperti Harga LB dan Karkas. ---------  

23.23.5 PT Expravet Nasuba. ----------------------------------------  

23.23.5.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen, PT 

Expravet Nasumba  menyetujui untuk 

melakukan afkir PS produktif karena 

telah memiliki replacement stock PS 

produktif, terbukti berdasarkan data 

laporan produksi DOC FS sebagai 

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

 

Catatan: Data Rahasia Perusahaan PT Expravet Nasuba  

 

23.23.5.2 Bahwa berdasarkan chart diatas, PT 

Expravet Nasuba tidak benar-benar 

melaksanakan tujuan kesepakatan, 

yaitu mengurangi supply DOC FS. 

Terbukti berdasarkan chart diatas, PT 

Expravet Nasuba menjual DOC FS lebih 

banyak dibandingkan dengan bulan-

bulan sebelumnya yang diklaim telah 

terjadi over supply. Bahwa besarnya 

produksi DOC FS pada bulan Oktober 

sampai bulan Desember tidak mungkin 

terjadi jika PT Expravet Nasuba tidak 

memiliki replacement stock PS  dan 
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hanya mengandalkan PS produktif yang 

ada, mengingat pada periode tersebut PT 

Expravet Nasuba telah melakukan afkir 

PS produktif sebesar 367,972 ekor. 

Prilaku PT Expravet Nasuba tidak 

terlepas dari adanya insentif ekonomi 

karena pada periode tersebut harga DOC 

FS seluruh breeder mengalami kenaikan.  

23.23.5.3 Bahwa berdasarkan chart diatas terbukti 

PT Expravet Nasuba melakukan 

peningkatan produksi karena terjadinya 

kenaikan harga DOC FS setelah 

dilakukannya afkir PS produktif secara 

bersamaan. Berikut kenaikan harga 

penjulan DOC FS yang dikeluarkan oleh 

PT Expravet Nasuba: ------------------------  

 

Catatan: Data Rahasia Perusahaan PT Expravet Nasuba  

 

23.23.5.4 Bahwa berdasarkan chart diatas, 

terbukti harga DOC FS yang dijual oleh 

PT Expravet Nasuba mengalami tren 

kenaikan berturut-turut. Bahwa 

berdasarkan bukti diatas terdapat selisih 

harga yang cukup signifikan setelah 

dilakukannya afkir PS produktif. 
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Naiknya harga DOC FS sudah pasti 

diketahui oleh PT Expravet Nasuba 

terbukti dengan naiknya jumlah 

produksi DOC FS pada periode tersebut. 

Bahwa dengan demikian terjadi 

peningkatan pendapatan yang diterima 

oleh PT Expravet Nasuba sebesar Rp 

8.706.005.471. Bahwa peningkatan 

pendapatan tersebut masih berpotensi 

bertambah signifikan dari adanya efek 

peningkatan harga turunan produk DOC 

FS seperti Harga LB dan Karkas. ---------  

23.23.6 PT Malindo Feedmill, Tbk, PT CJ-PIA, PT Cibadak 

Indah Sari Farm. ---------------------------------------------  

23.23.6.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen, 

tedapat kesamaan pola pada PT Malindo 

Indonesia, PT CJ-PIA dan PT Cibadak 

Indah Sari Farm. Bahwa insentif yang 

didapat dari ketiga perusahaan tersebut 

untuk menyetujui dan melakukan afkir 

PS produktif tidak sebesar ke 4 pelaku 

usaha sebelumnya karena berdasarkan 

data laporan produksi DOC FS mereka 

terjadi tren sebagai berikut: ---------------  

 

Catatan: Data Rahasia Perusahaan PT Malindo Indonesia, 
PT CJ-PIA dan PT Cibadak Indah Sari Farm 
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23.23.6.2 Bahwa berdasarkan chart diatas, ketiga 

perusahaan mengalami penurunan 

produksi DOC FS pada periode afkir PS 

produktif hanya saja berdasarkan chart 

diatas grafik tidak seperti PT Charoen 

Pokhand, PT Japfa Comfeed Indonesia, 

PT Wonokoyo Jaya dan PT Expravet 

Nasuba yang selalu naik meskipun telah 

terjadi afkir PS produktif. Grafik 3 

perusahaan pada chart diatas 

mengalami penurunan pada bulan 

November. Kenaikan produksi terjadi 

pada bulan Desember adanya kenaikan 

tersebut terjadi karena harga DOC FS 

seluruh breeder mengalami kenaikan. ---  

 Catatan: Data Rahasia Perusahaan PT Malindo Indonesia, PT CJ-PIA 
dan PT Cibadak Indah Sari Farm 

 
23.23.6.3 Bahwa dengan adanya selisih harga 

DOC FS sebelum dan sesudah adanya 

afkir PS produkti dan adanya 

peningkatan produksi DOC FS maka PT 

Malindo Indonesia, PT CJ-PIA dan PT 

Cibadak Indah Sari Farm menikmati 

peningkatan pendapatan masing-masing 

sebagai berikut: PT Malindo Indonesia 
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sebesar Rp.20.884.785.410, PT CJ-PIA 

sebesar Rp. 46.456.992.515 dan PT 

Cibadak Indah Sari Farm sebesar Rp. 

17.694.673.200. Bahwa peningkatan 

pendapatan tersebut masih berpotensi 

bertambah signifikan dari adanya efek 

peningkatan harga turunan produk DOC 

FS seperti Harga LB dan Karkas. ---------  

23.23.7 PT Taat Indah Bersinar, Satwa Borneo Jaya, CV 

Missouri, PT Reza Perkasa. ---------------------------------  

23.23.7.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen, 

tedapat kesamaan pola pada PT Taat 

Indah Bersinar, PT Satwa Borneo, CV 

Missouri dan PT Reza Perkasa. Bahwa 

tidak ditemukan bukti adanya insentif 

yang didapat dari keempat perusahaan 

tersebut untuk menyetujui dan 

melakukan afkir PS produktif. Bahwa 

berdasarkan bukti laporan produksi 

keempat perusahaan DOC FS yang 

mereka produksi mengalami penurunan 

setelah dilakukannya afkir PS produktif, 

berikut data laporan produksi DOC FS 

keempat perusahaan: -----------------------  

Catatan: Data Rahasia Perusahaan PT Taat Indah Bersinar, PT Satwa 
Borneo, CV Missouri dan PT Reza Perkasa 
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23.23.7.2 Bahwa berdasarkan chart diatas, 

keempat perusahaan mengalami 

penurunan signifikan setelah 

dilakukannya afkir PS produktif. Tidak 

seperti pelaku usaha lainnya, 

pengafkiran yang dilakukan keempat 

pelaku usaha tersebut efektif terhadap 

tujuan berkurangnya DOC FS dipasar. 

Bahwa benar terbukti adanya kenaikan 

harga DOC FS setelah dilakukannya 

afkir PS produktif, namun keempat 

perusahaan tidak memiliki kemampuan 

untuk menggenjot produksi DOC FS.  

Terbukti dengan tidak adanya kenaikan 

produksi DOC FS pada periode Oktober-

Desember. Bahwa meskipun tidak 

mengalami peningkatan produksi, 

keempat perusahaan mengalami 

peningkatan pendapatan karena adanya 

kenaikan harga DOC FS, namun 

peningkatan pendapatan keempat 

perusahaan sangatlah jauh 

dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan lainnya. Berikut chart harga 

DOC keempat perusahaan: ----------------  

 Catatan: Data Rahasia Perusahaan PT Taat Indah Bersinar, PT 
Satwa Borneo, CV Missouri dan PT Reza Perkasa 
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23.23.7.3 Bahwa berdasarkan chart diatas terjadi 

kenaikan harga DOC FS pada bulan 

Oktober sampai dengan Desember. 

Bahwaa dengan adanya kenaikan harga 

maka otomatis terjadi peningkatan 

pendapatan. Peningkatan pendapatan 

masing-masing sebagai perusahaan 

sebagai berikut: Taat Indah Bersinar 

sebesar Rp 1.452.780.144, PT Satwa 

Borneo sebesar Rp 3.243.281.162 

sebesar, CV Missouri sebesar Rp 

1.909.193.127 dan PT Reza Perkasa 

sebesar Rp 18.317.412. ----------------------  

23.23.8 PT Hybro Indonesia ------------------------------------------  

Bahwa PT Hybro Indonesia tidak kooperatif dalam 

memberikan data khususnya terkait data produksi 

DOC FS dan data harga DOC FS tahun 2015. Dalam 

pembelaannya disebutkan bahwa PT Hybro Indonesia 

tidak berusaha dalam segmen DOC FS melainkan 

hanya menjual DOC PS. Bahwa bukti tersebut 

sangatlah lemah, berdasarkan bukti dokumen afkir 

PS produktif, total afkir PS yang dilakukan oleh PT 

Hybro Indonesia adalah 419,853 ekor. Bahwa 

berdasarkan bukti dokumen tersebut, terbukti PT 

Hybro Indonesia memiliki Induk PS dan menjadi 

peserta kartel dalam mengurangi supply DOC FS. ------  

23.24 Dampak tindakan para Terlapor terkait harga DOC FS. -----------  

23.24.1 Bahwa dalam ilmu ekonomi komponen fix cost dan 

variable cost merupakan komponen biaya dalam 

perhitungan harga pokok produksi. Biaya tetap (fixed 

cost) adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan 

produksi yang jumlah totalnya tetap pada volume 

kegiatan tertentu, sedangkan biaya variabel (variable 
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cost) adalah biaya yang jumlah totalnya berubah-

ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan.4 

23.24.2 Pada usaha budidaya ayam ras pedaging biaya tidak 

tetap yang dikeluarkan peternakan terdiri dari biaya 

pakan, obat-obatan, perlengkapan, tenaga kerja 

upahan, dan tenaga kerja keluarga. Biaya tetap (fixed 

cost) pada peternakan ayam broiler adalah biaya yang 

tidak berubah dengan atau tidak adanya ayam di 

kandang, sedangkan biaya variabel (variable cost) 

adalah biaya yang berhubungan langsung dengan 

jumlah ayam yang dipelihara. Biaya ini antara lain 

biaya untuk DOC, ransum (pakan), pemeliharaan dan 

kesehatan.  ----------------------------------------------------  

23.24.3 Bahwa berdasarkan keterangan ahli Faisal Basri, 

komponen untuk menghasilkan ayam potong hidup 

(LB) memiliki struktur cost terdiri dari 80% untuk 

pakan dan 20% untuk DOC FS. Dengan demikian 

kenaikan harga pada DOC FS akan berdampak pada 

naiknya beban production cost LB. Bahwa 

berdasarkan bukti dokumen laporan harga DOC FS 

masing-masing Terlapor diketahui sebagai berikut: ---  

Catatan : Data dalam chart merupakan data rahasia, PT CJ-PIA dan PT 
Hybro Indonesia tidak memberikan data harga DOC FS 

 

                                                 
4 Boediono. 2002. Ekonomi Mikro seri Sinopsis Pengantar ilmu Ekonomi No. 1 Edisi Kedua 
Cetakan ke-23. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Gadjahmada, Yogyakarta. 
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23.24.4 Bahwa berdasarkan data diatas terlihat pola harga 

DOC FS pada bulan Januari sampai dengan 

September dengan pola naik turun tidak beraturan. 

Sementara pada bulan oktober sampai dengan 

desember memiliki pola yang sama yaitu kenaikan 

berturut-turut. Berdasarkan perbandingan pola 

diatas dapat dipahami bahwa harga DOC FS dalam 

periode tahun 2015 bulan Januari sampai September 

merupakan harga pasar yang terbentuk secara 

natural, berbeda dengan pola triwulan akhir, yaitu 

Oktober sampai Desember merupakan pola yang 

sengaja dibentuk atau dengan kata lain pasar telah 

diintervensi. Berikut rata-rata harga DOC FS dalam 

chart: ----------------------------------------------------------  

 

23.24.5 Bahwa berdasarkan chart diatas, terlihat lebih jelas 

bahwa harga DOC FS secara triwulan memiliki 

kesamaan pola pada bulan Januari sampai dengan 

September 2015, pola yang terlihat adalah tren harga 

naik dan turun, sementara pada triwulan terakhir 

terjadi perbedaan pola yaitu pada bulan oktober 

sampai dengan desember, tren harga selalu naik. 

Bahwa adanya perbedaan pola tersebut merupakan 

bukti ekonomi yang tidak dapat dibantah bahwa 

harga DOC FS naik akibat adanya pengurangan 

supply DOC FS. ----------------------------------------------  

23.25 Tentang Harga DOC FS Breeder dan Peternak. ---------------------  
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23.25.1 Bahwa berdasarkan bukti persidangan, rantai 

distribusi penjualan DOC FS kepada peternak plasma 

dan peternak mandiri terdapat perbedaan 2 hingga 3 

mata rantai. Perbedaan yang signifikan tersebut 

sangat mempengaruhi harga DOC FS yang dibeli oleh 

peternak. Secara umum pendistribusian DOC FS dari 

breeder sampai pada peternak dapat dilihat sebagai 

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

 

23.25.2 Bahwa berdasarkan tabel diatas terlihat panjangnya 

rantai distribusi DOC FS dari breeder kepada 

peternak. Panjang-pendeknya rantai distribusi sangat 

mempengaruhi harga DOC FS. Peternak yang 

memiliki akses secara langsung kepada breeder akan 

mendapatkan harga DOC FS yang lebih kompetitif 

dibandingkan dengan peternak yang tidak memiliki 

akses langsung. Peternak yang memiliki akses 

biasanya merupakan peternak kemitraan (plasma) 

terikat dengan pelaku usaha breeder, sementara 

peternak yang tidak memiliki akses langsung biasa 

disebut peternak mandiri. Pada tabel diatas terlihat 

semakin panjang rantai distribusi yang dilalui maka 

harga DOC FS yang diterima oleh peternak akan 

semakin mahal. Bahwa analisis diatas terbukti 

berdasarkan data yang diberikan oleh saksi dan 
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Terlapor, terdapat perbedaan harga DOC FS, sebagai 

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

 

23.25.3 Bahwa berdasarkan chart diatas harga DOC FS yang 

diterima oleh peternak selalu lebih tinggi 

dibandingkan dengan harga yang dikeluarkan oleh 

breeder. Kenaikan harga DOC FS tersebut sudah 

pasti akan menaikan production cost  LB. Dalam 

posisi ini peternak tidak memiliki pilihan selain 

menjadi price taker, sementara para breeder memiliki 

posisi tawar yang lebih tinggi sehingga dapat menjadi 

price maker. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan 

keterangan saksi Sdr. Musbar selaku sekertaris tim 

ad hoc, sebagai berikut: ------------------------------------  

 

23.25.4 Tidak ada relevansinya kenaikan harga produksi 

dapat membantu peternak budidaya agar 

mendapatkan keuntungan, karena harga jual live bird  

tetap menggunakan hukum permintaan dan 

penawaran. Artinya yang hanya diuntungkan dengan 
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adanya kenaikan harga DOC FS adalah para pelaku 

usaha breeder. -----------------------------------------------  

23.25.5 Bahwa berdasarkan data diatas terbukti telah terjadi 

peningkatan harga DOC FS yang tidak wajar akibat 

adanya pengurangan produksi DOC FS. Sekurang-

kurangnya Harga DOC FS ditingkat breeder 

mengalami kenaikan dengan selisih harga kenaikan 

sebesar Rp 1.895. sebelum dilakukannya 

pengurangan produksi DOC FS. --------------------------  

23.26 Tentang Pengaruh Harga DOC FS dan Live Bird. ------------------------  

23.26.1 Bahwa berdasarkan bukti persidangan, pelaku usaha 

selaku Saksi yang diharikan oleh Terlapor I mencatat 

adanya korelasi kenaikan harga DOC FS dengan 

kenaikan Harga Live Bird  di pasar, sebagai berikut: --  

 

23.26.2 Bahwa berdasarkan chart diatas, terlihat pergerakan 

harga LB pada bulan Januari sampai bulan 

September 2015 tidak inline dengan pergerakan harga 

DOC FS, artinya kedua harga tersebut masih 

berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. 

Sementara pada bulan oktober sampai dengan bulan 

desember 2015 kenaikan harga DOC FS berdampak 

pada harga LB terbukti dengan pola harga yang naik.  

23.26.3 Berdasarkan chart diatas terbukti bahwa tujuan 

dilakukannya afkir PS produktif adalah untuk 

menaikan harga DOC FS dan Harga Live Bird saja dan 

bukan untuk menolong peternak sebagaimana 

maksud dari tujuan perjanjian. Terbukti 
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berkurangnya jumlah DOC FS dipasar tidak 

mempengaruhi harga pakan, padahal berdasarkan 

keterangan saksi dan ahli, pakan merupakan 

komponen terbesar dalam pembentukan harga pokok 

produksi LB. --------------------------------------------------  

23.26.4 Bahwa berdasarkan data diatas dampak dari adanya 

perbuatan yang dilakukan oleh para Terlapor adalah 

terjadinya peningkatan harga DOC FS sebesar Rp. 

1.543 dan harga Live Bird Rp. 4.572 (Perhitungan 

berdasarkan harga pada bulan September sebagai 

harga pasar dibandingkan dengan harga di bulan 

Desember). Bahwa berdasarkan keterangan ahli 

hukum, Sdr. Prahasto dalam persidangan 

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

 

23.26.5 Bahwa terbukti dengan kenaikan harga DOC FS  

memberikan dampak kenaikan harga pada ayam 

hidup juga dan kenaikan harga pada level karkas 

ayam. Adanya kenaikan harga tersebut akibat dari 

perbuatan para Terlapor yang mengurangi supply 

DOC FS secara bersamaan, berdasarkan keterangan 

ahli hukum diatas, perbuatan dari para Terlapor 

merupakan tujuan dari kartel. Tujuan kartel menurut 

Sdr. Prahasto adalah untuk mempengaruhi harga, 

harga yang tinggi memberikan dampak kerugian bagi 

konsumen. ----------------------------------------------------  

23.27 Tentang Peningkatan Pendapatan Para Terlapor. -------------------  



 

 
-98 - 

 

 

 

 

23.27.1 Bahwa terjadinya peningkatan harga DOC FS 

memberikan dampak positif kepada perusahaan 

breeder, termasuk para Terlapor. Bahwa untuk 

menghitung adanya peningkatan pendapatan, tim 

Investigator memasukan data peningkatan harga 

DOC FS dan data produksi DOC FS masing-masing 

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

Catatan : Data diatas merupakan data rahasia, PT Hybro Indonesia 
tidak memberikan data apapun terkait DOC FS dan PT CJ-PIA 
hanya memberikan data produksi DOC FS. 

 

23.27.2 Bahwa berdasarkan tabel diatas, tim Investigator 

membandingkan harga jual DOC FS yang dikeluarkan 

oleh para Terlapor dengan harga jual DOC FS rataan. 

PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk terlihat selalu 

berada pada zona hijau yang artinya harga DOC FS 

yang dijual selalu diatas harga rataan, sementara 

untuk Terlapor lainnya yang mengeluarkan harga 

DOC FS pada zona merah artinya harga DOC FS yang 

dikeluarkan dibawah harga DOC FS rataan. ------------    

23.27.3 Berdasarkan data yang diserahkan para Terlapor, tim 

Investigator menghitung adanya peningkatan 

pendapatan para Terlapor dari selisih harga DOC FS 

sebelum dan sesudah melakukan pengurangan 

produksi DOC FS5, sebagai berikut: ----------------------  

                                                 
5 Tim investigator tidak memasukan bulan oktober dengan asumsi pengurangan produksi 

dan perubahan harga baru terjadi pada bulan oktober, sehingga bulan oktober dijadikan 
dasar rumusan dari adanya intervensi pasar. 
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                Catatan : Investigator menggunakan harga rataan untuk PT CJ-PIA 

 

23.27.4 Bahwa berdasarkan data diatas terlihat adanya 

peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh para 

Terlapor dari adanya kenaikan harga DOC FS. 

Berdasarkan data diatas, Terlapor I dan Terlapor II 

menikmati peningkatan keuntungan yang sangat 

signifikan dibandingkan dengan Terlapor lainnya. 

Terlapor I menikmati peningkatan pendapatan karena 

besarnya volume DOC FS yang diproduksi, sementara 

Terlapor II menikmati peningatan pendapatan karena 

kemampuan produksi DOC FS Terlapor II juga cukup 

besar dibandingkan produksi Terlapor III s.d Terlapor 

XII juga diiringi dengan konsistensi kenaikan harga 

DOC FS yang selalu diatas harga rataan. Berdasarkan 

data diatas telah terjadi peningkatan pendapatan 

para Terlapor dengan total sebesar Rp. 

465.326.619.001 (Empat Ratus Enam Puluh Lima 

Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus 

Sembilan Belas Ribu Satu Rupiah). ----------------------  

23.27.5 Bahwa berdasarkan keterangan, Ahli Hukum Sdr. 

Prahasto menyampaikan dalam persidangan, sebagai 

berikut: --------------------------------------------------------  
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23.27.6 Bahwa berdasarkan bukti diatas, adanya peningkatan 

pendapatan akibat dari perbuatan bersama yang 

dilakukan oleh para Terlapor telah masuk dalam 

kategori kartel. -----------------------------------------------  

23.28 Tentang Fakta Lain. ------------------------------------------------------  

23.28.1 Konsumsi Daging Ayam Broiler di Indonesia. Bahwa 

sampai dengan berakhirnya perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan tidak diketahui data supply 

dan demand secara pasti. Persoalan data khususnya 

demand tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam 

pengambilan kesimpulan, padahal data demand 

sangat penting dalam pengujian motif perkara a quo. 

Berdasarkan BAP para Terlapor menyatakan tidak 

mengetahui data demand. Bukti adanya over supply 

hanya didasarkan pada rendahnya harga LB pada 

tingkat peternak. Bahwa asumsi tersebut tidak benar 

dan berdasar, tim Investigator menilai perlu 

dilakukannya data pembanding dalam melakukan 

analisa data demand. Analisa yang digunakan oleh 

tim investigator untuk data demand adalah data 

konsumsi daging ayam. -------------------------------------  

23.28.2 Berikut hasil analisa tim Investigator. Bahwa 

berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Organitation 

for Economic Co-operation and Development and Food 

and Agriculture Organization (OECD-FAO) Agricultural 
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Outlook (Edition 2016)6, konsumsi daging ayam 

beberapa negara ASEAN sebagai berikut: ---------------  

 

23.28.3 Bahwa berdasarkan data diatas, konsumsi daging 

ayam per kg per kapita di Indonesia masih tertinggal 

jauh jika dibandingkan dengan negara-negara di 

ASEAN. Bahwa berdasarkan data tersebut tidak 

terlihat adanya peningkatan konsumsi daging ayam 

mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. 

Bahwa selain mengeluarkan data konsumsi daging 

ayam per kapita, OECD-FAO juga mengeluarkan data 

konsumsi daging ayam dalam satuan tons, sebagai 

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

 

23.28.4 Bahwa berdasarkan data diatas terlihat pertumbuhan 

konsumsi Indonesia selalu naik dari tahun ke tahun 

dengan grafik datar naik, artinya dalam kurun waktu 

tahun 2010 sampai dengan 2015 tidak terdapat 

                                                 
6 Diunduh dari https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm 
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kenaikan konsumsi daging ayam yang signifikan 

bahkan mulai dari tahun 2013 mengalami 

perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2010 

sampai dengan 2012. Bahwa berdasarkan data 

pembanding negara lain di ASEAN mengalami grafik 

turun naik dibandingkan dengan Indonesia. Bahwa 

pertumbuhan konsumsi daging ayam di Indonesia 

dapat dilihat dalam chart berikut: ------------------------  

Data diolah oleh Tim Investigator 

23.28.5 Bahwa berdasarkan data diatas pertumbuhan 

konsumsi daging ayam mengalami pertumbuhan 

dengan tren naik-turun mulai tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2013. Bahwa adanya tren kenaikan 

berturut-turut terjadi pada tahun 2014, 2015 dan 

2016. Bahwa berdasarkan chart diatas kenaikan 

demand yang signifikan hanya terjadi pada tahun 

2010 dan 2016. Bahwa jika dilakukan perhitungan 

sederhana, selisih kenaikan pada tahun 2009 dengan 

2010 adalah 5.82%, sementara selisih kenaikan pada 

tahun 2015 dengan 2016 adalah 6.45%. Bahwa 

diketahui pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi 

nasional lebih baik dibandingkan dengan 

pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016. Bahwa 

adanya kenaikan porsentase demand yang signifikan 

pada tahun 2016 berkaitan dengan adanya 

pengurangan supply pada perkara a quo. ---------------  

23.29 Tentang Hubungan Hukum Induk Perusahaan dengan Anak 

Perusahaan. ---------------------------------------------------------------  
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23.29.1 Bahwa dalam ilmu ekonomi dikenal pendekatan 

Single Economic Entity Doctrine (SSED), pendekatan 

SSED memandang hubungan induk dan dan anak 

perusahaan dimana anak perusahaan tidak memiliki 

independensi untuk menentukan arah kebijakan 

perusahaan sebagai satu kesatuan entitas ekonomi7. 

Derajat independensi anak perusahaan dapat dilihat 

dari berbagai faktor, antara lain kendali induk 

perusahaan terhadap direksi anak perusahaan, 

keuntungan yang dinikmati oleh induk perusahaan 

dari anak perusahaan, dan kepatuhan anak 

perusahaan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh 

induk perusahaan misalnya terkait dengan 

pemasaran dan investasi8. ---------------------------------  

23.29.2 Konsekuensi dari penerapan Single Economic Entity 

Doctrine ini adalah pelaku usaha dapat diminta 

pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan 

oleh pelaku usaha lain dalam satu kesatuan ekonomi.  

23.29.3 Bahwa pada dalam ilmu hukum, prinsipnya induk 

perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab hukum 

sebagai akibat dominasi induk perusahaan terhadap 

pengurusan anak perusahaan yang menjalankan 

instruksi induk perusahaan. Hukum perseroan 

memberikan perlindungan kepada induk perusahaan 

sebagai pemegang saham anak perusahaan dengan  

berlakunya prinsip limited liability (prinsip 

keterbatasan tanggung jawab) atas ketidak mampuan 

anak perusahaan menyelesaikan seluruh tanggung 

jawab hukum pada pihak ketiga. Keterkaitan induk 

perusahaan dan anak perusahaan dalam konstruksi 

perusahaan grup menyebabkan induk perusahaan 

memiliki peran ganda sebagai pemegang saham anak 

perusahaan sekaligus pimpinan sentral perusahaan 

grup. Kedudukan induk perusahaan sebagai 

                                                 
7 Lihat Alison Jones and Brenda Sufrin, EC Competition Law, Text, Cases, and Materials, 

Oxford University Press, New York, 2004 hal. 123 
8 Ibid., hal 135 
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pemegang saham anak perusahaan menyebabkan 

induk perusahaan tidak hanya bertanggungjawab 

sebesar nilai saham mengingat peran ganda 

perusahaan induk. Tanggung jawab ini diarahkan 

kepada perluasan tanggung jawab hukum induk 

perusahaan sebagai pemegang saham sekaligus 

sebagai pimpinan sentral perusahaan grup dengan 

menerapkan prinsip Piercing the corporate veil dan 

prinsip keseimbangan yang berkeadilan antara hak 

dan kewajiban induk perusahaan sehingga induk 

perusahaan memiliki kewajiban untuk 

bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang 

muncul dari hubungan tersebut. -------------------------  

23.29.4 Pada prinsipnya tanggung jawab hukum dari 

perusahaan induk (holding company) dalam 

perusahaan grup dalam hal sebagai pemegang saham 

maka pertanggungjawabannya hanya sebatas nilai 

saham, namun dalam hal-hal tertentu hukum 

memperkenankan tanggung jawab hukum pemegang 

saham melebihi dari tanggung jawab sebatas 

sahamnya (Piercing the corporate veil). UUPT telah 

memberikan peluang bagi penerapan Piercing the 

corporate veil terhadap hapusnya imunitas limited 

ability induk perusahaan sebagai pemegang saham 

anak perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 

ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 

1 tidak berlaku apabila terjadi hal-hal berikut: ---------  

1 Persyaratan perseroan sebagai badan hukum 

belum atau tidak terpenuhi 

2 Pemegang saham yang berangkutan baik langsung 

maupun tidak langsung dengan itikad buruk 

memanfaatkan perseroan untuk kepentingan 

pribadi.  
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3 Pemegang saham yang bersangkutan terlibat 

dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

oleh perseroan. 

4 Pemegang saham yang bersangkutan baik 

langsung maupun tidak langsung secara melawan 

hukum menggunakan kekayaan perseroan yang 

mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak 

cukup untuk melunasi utang perseroan. 

23.29.5 Berdasarkan hal tersebut diatas maka Prinsip hukum 

Piercing the corporate veil berlaku apabila terbukti hal 

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

1 Fakta Pengendalian induk terhadap anak 

perusahaan nyata-nyata menyebabkan ketidak 

mandirian secara ekonomi anak perusahaan 

sehingga anak perusahaan hanya menjadi 

instrumen induk induk perusahaan karena 

perbuatan hukum anak perusahaan semata-mata 

menjalankan instruksi induk perusahaan. 

2 Induk perusahaan terbukti menunjukkan itikad 

tidak baik dengan memanfaatkan anak 

perusahaan untuk kepentingan induk 

perusahaan. 

3 Induk perusahaan memberikan instruksi kepada 

anak perusahaan sehingga anak perusahaan 

wajib menggunakan kekayaannya tidak untuk 

kepentingan anak perusahaan melainkan untuk 

kepentingan induk perusahaan sehingga 

mengakibatkan anak perusahaan menderita 

kerugian. 

23.29.6 Bahwa dalam perkara a quo terdapat anak 

perusahaan yang melakukan tindakan afkir PS 

produktif, namun yang menandatangani perjanjian 

adalah induk perusahaan. Bahwa berdasarkan 

pemaparan diatas terbukti induk perusahaan dapat 

dimintakan pertangungjawaban hukum. ----------------  

23.30 Tentang Contempt of Court. ---------------------------------------------  
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23.30.1 Bahwa dalam buku Naskah Akademis Penelitian 

Contempt of Court 2002 terbitan Puslitbang Hukum 

dan Peradilan Mahkamah Agung RI dijelaskan bahwa 

perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang 

dapat merongrong kewibawaan, martabat dan 

kehormatan lembaga peradilan, sikap-sikap tersebut 

dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai 

penghinaan terhadap lembaga peradilan atau 

Contempt of Court. Selanjutnya, perbuatan yang 

termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap 

pengadilan antara lain: -------------------------------------  

1 Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan 

(Misbehaving in Court) 

2 Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan 

(Disobeying Court Orders) 

3 Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan 

(Scandalising the Court) 

4 Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan 

(Obstructing Justice) 

5 Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap 

pengadilan dilakukan dengan cara 

pemberitahuan/publikasi (Sub-Judice Rule) 

23.30.2 Bahwa pada permeriksaan Saksi (GPPU) pada tanggal 

7 Juni 2016 (vide: BAP GPPU), Kuasa Hukum 

Terlapor II secara terang dan nyata telah menyerang, 

kewibawaan, martabat dan kehormatan majelis 

komisi perkara a quo dan KPPU sebagai lembaga yang 

diberi hak dan kewenangan untuk memeriksa dan 

memutus dugaan pelanggaran Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan 

tidak mengakui Perkom 1 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Penanganan Perkara sebagai Hukum Acara 

KPPU, sebagai berikut: --------------------------------------  
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23.30.3 Bahwa contempt of court yang dilakukan oleh Kuasa 

Hukum Terlapor II tersebut telah diakui secara sadar 

oleh Kuasa Hukum Terlapor II pada saat pemeriksaan 

Saksi Ahmad Johar tanggal 13 Juni 2016 yaitu 

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

 

23.31 Tentang Analisa Dugaan Pelanggaran. -------------------------------  

Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah dugaan 

pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat: ---------------------------------------------------------------  

Pasal 11 

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 prAktak monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat. 

 

Selanjutnya apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 11 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai 

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

23.31.1 Unsur Pelaku Usaha. ----------------------------------------  

23.31.1.1 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 
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di dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui 

perjanjian, menyelenggarakan kegiatan 

usaha dalam bidang ekonomi. ------------  

23.31.1.2 Pelaku usaha yang dimaksud dalam 

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

1 PT Charoen Pokphand Indonesia, 

Tbk yang merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum yang 

didirikan dengan Akta Notaris Gde 

Ngurah Rai, S.H. Nomor 6 Tanggal 7 

Januari 1972 dengan Akta 

Perubahan terakhir oleh Akta Notaris 

Fathiah Helmi, S.H. Nomor 42 

Tanggal 28 Agustus 2014 dan telah 

mendapat pengesahan dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia dengan daftar 

perseroan Nomor AHU-

0091288.40.80.2014 tanggal 9 

September 2014, yang pada 

pokoknya tapi tidak terbatas 

bergerak di bidang pembelian, 

mengimpor, bertindak sebagai 

penyalur dan pengecer itik ayam, 

ayam negeri, ternak dan hasil-

hasilnya, hasil-hasil peternakan dan 

makanannya, bahan pelengkap 

makanan hewan termasuk 

didalamnya obat-obatan hewan dan 

pendirian peternakan untuk 

menetaskan. 

2 PT Japfa Comfeed Indonesia,Tbk 

merupakan badan usaha berbentuk 

badan hukum yang didirikan dengan 
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Akta Notaris Djojo Muljadi, S.H. 

Nomor 59 Tanggal 18 Januari 1971, 

dengan Akta Perubahan terakhir oleh 

Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, 

S.H., M.Si., Nomor 109 Tanggal 14 

April 2015 dan telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan daftar perseroan 

Nomor AHU-0935154.AH.01.02 

tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 

yang pada pokoknya tapi tidak 

terbatas bergerak di bidang 

peternakan dan pembibitan ayam 

induk, anak ayam dan segala jenis 

unggas lainnya. 

3 PT Malindo Feedmill, Tbk merupakan 

badan usaha berbentuk badan 

hukum yang didirikan dengan Akta 

Perubahan terakhir oleh Notaris 

Achmad Bajumi, S.H., M.H. Nomor 

74 Tanggal 27 November 2015, dan 

telah mendapat pengesahan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan 

daftar perseroan Nomor AHU-

3593532.AH.01.11 tanggal 16 

Desember tahun 2015 yang pada 

pokoknya tapi tidak terbatas 

bergerak di bidang pakan ternak, 

Day Old Chick (DOC) ayam ras 

pedaging dan petelur, bebek 

pedaging, bahan baku pakan ternak, 

barang-barang hasil industri,, 

perikanan dan yang terkait, barang-

barang hasil pemotongan dan 
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barang-barang hasil pengolahan dan 

pengawetan baik yang dihasilkan 

sendiri maupun tidak, yang meliputi 

perdagangan impor dan ekspor, 

antar pulau /daerah serta lokal dan 

intersulair untuk barang-barang 

hasil produksi sendiri dan hasil 

produksi perusahaan lain. 

4 PT CJ-PIA merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum yang 

didirikan dengan Akta Notaris Ingrid 

Lannywaty, S.H. Nomor 112 Tanggal 

19 Oktober 2006 dengan Akta 

Perubahan terakhir oleh Akta Notaris 

I Gede Buda Gunamanta, S.H. 

Nomor 66 Tanggal 16 Juli 2014 dan 

telah mendapat pengesahan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan 

daftar perseroan Nomor AHU-

0073645.40.80.2014 tanggal 17 Juli 

tahun 2014, yang pada pokoknya 

tapi tidak terbatas bergerak di 

bidang Peternakan unggas, meliputi 

budidaya bebek, angsa, burung dara, 

burung onta, ayam petelor dan 

pembibitan bibit ayam diantaranya 

grand parent stock (bibit ayam 

nenek), parent stock (bibit ayam 

induk) dan day old chick (ayam 

niaga) dan pure line (ayam galur 

murni) serta kegiatan usaha tekait. 

5 PT Taat Indah Bersinar merupakan 

badan usaha berbentuk badan 

hukum yang didirikan dengan Akta 

Notaris Bertha Lauwalata S.H. 
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Nomor 09 Tanggal 28 Februari 2011 

dan telah mendapat pengesahan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan 

daftar perseroan Nomor AHU-

0035889.AH.01.09 tanggal 5 Mei 

tahun 2011 yang pada pokoknya tapi 

tidak terbatas bergerak di bidang 

pertanian, perkebunan, peternakan, 

perkayuan, kehutanan, perikanan 

yang meliputi penagkapan ikan, 

budidaya ikan, budidaya pertanian, 

perkebunan, peternakan, perkayuan, 

kehutanan serta penjualan dan 

pengumpulan juga perdagangan 

hasil perikanan, pertanian, 

perkebunan, peternakan, perkayuan, 

kehutanan. 

6 PT Cibadak Indah Sari Farm 

merupakan badan usaha berbentuk 

badan hukum yang didirikan dengan 

Akta Notaris Winanto Wiryomartani, 

S.H. Nomor 76 Tanggal 15 Maret 

1980 dengan Akta Perubahan 

terakhir oleh Akta Notaris Linggo 

Darsono, S.H., Nomor 7 Tanggal 11 

Desember 2015, dan telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan daftar perseroan 

Nomor AHU-3593269.AH.01.11 

tanggal 15 Desember tahun 2015 

yang pada pokoknya tapi tidak 

terbatas bergerak di bidang 

peternakan ayam. 
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7 PT Hybro Indonesia merupakan 

badan usaha berbentuk badan 

hukum yang beralamat kantor di Jl. 

Pintu Kecil No.32-42, Lantai 3, Roa 

Malaka, Jakarta Barat 11230 

8 PT Expravet Nasuba merupakan 

badan usaha berbentuk badan 

hukum yang beralamat kantor di Jl. 

Yos Sudarso KM 8,8 No.88, Mabar, 

Medan Deli, Sumatera Utara 20242 

9 PT Wonokoyo Jaya Corporindo 

merupakan badan usaha berbentuk 

badan hukum yang didirikan dengan 

Akta Notaris Soehartono S.H. Nomor 

81 Tanggal 12 Desember 1988 

dengan Akta Perubahan Terakhir 

oleh Akta Notaris Janto Kusuma Koe, 

S.H. Nomor 26 Tanggal 25 November 

2013 dan telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan daftar perseroan 

Nomor AHU-0005172.AH.01.09 

tanggal 20 Januari tahun 2014 yang 

pada pokoknya tapi tidak terbatas 

bergerak di bidang pertanian, 

perikanan, baik darat, laut maupun 

udang, peternakan, perkayuan dan 

rotan, kelautan. 

10 CV Missouri merupakan badan 

usaha yang didirikan dengan Akta 

Notaris Lien Tanudirdja Nomor 15 

tanggal 7 Januari 1992 yang 

bergerak di bidang industri pada 

umumnya, antara lain tapi tak 

terbatas pada industri makanan 
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ternak, industri pembibitan anak-

anak ayam 

11 PT Reza Perkasa merupakan badan 

usaha berbentuk badan hukum yang 

didirikan dengan Akta Notaris Sochib 

Arifin S.H. Nomor 15 Tanggal 18 

Nopember 2002 dengan Akta 

Perubahan Terakhir oleh Akta 

Notaris Nurmawan Hari Wismono, 

S.H., M.Kn Nomor 06 Tanggal 30 

September 2015 dan telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan daftar perseroan 

Nomor AHU-AH.01.03-0971874 

tanggal 13 Oktober tahun 2015 yang 

pada pokoknya kegiatan usaha 

perseroan meliputi pembibitan ayam 

dan budidaya ayam pedaging. 

12 PT Satwa Borneo Jaya merupakan 

badan usaha berbentuk badan 

hukum yang didirikan dengan 

dengan Akta Notaris Dalimonte S.H. 

Nomor 9 tanggal 22 Juli 1999, 

dengan Akta Perubahan Terakhir 

oleh Akta Notaris Barbara Bonardy 

Bong, S.H. Nomor 17 Tanggal 12 Mei 

2014 dan telah mendapat 

pengesahan perubahan terakhir dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan 

daftar perseroan Nomor AHU-

14503.AH.01.02 tanggal 14 Mei 

tahun 2014 yang pada pokoknya tapi 

tidak terbatas bergerak dalam bidang 

peternakan terutama ternak unggas 
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pertambakan termasuk pembibitan 

dan budi daya udang serta rumput 

laut dan beberapa bidang usaha 

lainnya. 

23.31.1.3 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

diatas, unsur pelaku usaha terpenuhi. --  

23.31.2 Unsur Perjanjian. --------------------------------------------  

23.31.2.1 Pengertian perjanjian menurut Pasal 1 

angka 7 adalah “suatu perbuatan satu 

atau lebih pelaku usaha untuk 

mengikatkan diri terhadap satu atau 

lebih pelaku usaha lain dengan nama 

apa pun, baik secara tertulis maupun 

tidak tertulis”. --------------------------------  

23.31.2.2 Bahwa bukti perjanjian dalam perkara a 

quo adalah perjanjian tertulis (vide, 

dokumen kesepakatan.) --------------------  

23.31.2.3 Bahwa pada tanggal 14 September 2014 

telah dibuat perjanjian yang 

ditandatangani oleh 12 pelaku usaha 

pembibitan (breeder) yang kemudian 

menjadi Terlapor dalam perkara a quo 

(vide, dokumen kesepakatan) --------------  

23.31.2.4 Bahwa pelaku usaha yang 

menandatangani kesepakatan, sebagai 

berikut (vide, Dokumen Kesepakatan): --  

No Nama Perusahaan Nama yang 

mewakili 

1 PT Charoen Pokphand Jemmy 

2 PT Japfa Comfeed 

Indonesia 

Harwanto 

3 PT Wonokoyo Jaya 

Corp 

Heri Setiawan 

4 PT Malindo Rewin 

5 PT Satwa Borneo Tri Susanto 
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6 PT Cibadak Indah Sari Suping Susanto 

7 PT Reza Perkasa Samsul Arif 

8 PT Expravet Nasuba Paulus S 

9 PT CJ-PIA J H Park 

10 PT Hybro Indonesia Lilik Widjaja 

11 PT Taat Indah Bersinar Tjandra 

12 CV Missouri Richard 

 

23.31.2.5 Bahwa berdasarkan bukti dokumen 

Dirjen PKH, Pelaku Usaha yang 

diundang untuk hadir adalah 13 pelaku 

usaha, namun berdasarkan bukti 

kesepakatan pelaku usaha yang 

menandatangani perjanjian hanyalah 12 

pelaku usaha, dengan demikian terbukti 

adanya pilihan untuk melakukan dan 

tidak melakukan kesepakatan (terdapat 

free will) (vide, bukti dokumen surat dan 

dokumen kesepakatan). --------------------  

23.31.2.6 Bahwa para Terlapor yang 

menandatangani perjanjian merupakan 

pelaku usaha yang bergerak di pasar 

bersangkutan yang sama, sehingga 

masuk dalam kategori pelaku usaha 

pesaing antar masing-masing 

perusahaan dengan demikian 

kesepakatan yang dilakukan adalah 

perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum persaingan. (vide, Bukti 

Dokumen Hasil Kesepakatan). ------------  

23.31.2.7 Bahwa kesepakatan tertulis yang 

ditandatangani oleh 12 Terlapor 

bukanlah kesepakatan yang 

dikecualikan dalam Pasal 50 ayat (1), 

sebagai berikut: “Perbuatan dan atau 

perjanjian yang bertujuan melaksanakan 
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peraturan perundang-undangan yang 

berlaku” karena tidak ada satupun 

peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pengurangan 

pasokan dalam rangka menaikan harga 

barang tertentu, maka perjanjian yang 

dilakukan oleh para Terlapor tidak dapat 

dikategorikan menjalankan peraturan 

perundang-undangan. ----------------------  

23.31.2.8 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli 

hukum, Sdr. Prahasto, perjanjian kartel 

yang dapat dikecualikan adalah 

perjanjian yang memberikan dampak 

kepada masyarakat luas, bukan hanya 

segelintir kepentingan (hanya peternak), 

berikut keterangan Ahli dalam BAP: -----  

 

23.31.2.9 Bahwa dengan memperhatikan Undang-

Undang terkait perkara a quo, antara 

lain: Undang-Undang Nomor 18 tahun 

2009 tentang Peternakan dan Undang-

Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang 

Pangan tidak mengatur mengenai cara 
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mengatasi keterpurukan harga dalam 

komoditas tertentu. -------------------------  

23.31.2.10 Bahwa pengaturan produksi DOC FS 

dengan cara afkir PS produktif 

merupakan usulan dari Terlapor I dan 

Terlapor II atas permasalahan adanya 

kalim over supply (vide, bukti dokumen 

Laporan Tahunan Terlapor I, Terlapor II 

dan Terlapor III dan bukti-bukti surat). -  

23.31.2.11 Bahwa berdasarkan bukti laporan 

tahunan, PT Japfa Comfeed Indonesia, 

Tbk telah mengklaim adanya over supply 

pada Laporan Tahun 2014 tepatnya 

pada halaman 85 dan 134 tanpa 

menyebutkan data supply dan demand. 

Klaim over supply tersebut diikuti oleh 

PT Charoen Pokphand Indonesia,Tbk 

dan PT Malindo, Tbk pada masing-

masing Laporan perusahaan tahun 2015  

(vide, bukti dokumen Laporan Tahun 

2014 PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, 

Laporan Tahun 2015 PT Charoen 

Pokphand Indonesia, Tbk dan Laporan 

Tahun 2015 PT Malindo,Tbk). -------------  

23.31.2.12 Bahwa over supply merupakan isu yang 

sengaja dibuat oleh Terlapor II dan para 

Terlapor besar lainnya atas 

permasalahan peternak mandiri. 

Permasalahan peternak mandiri adalah 

harga jual Live Bird lebih rendah 

dibandingkan dengan Harga Pokok 

Produksi (HPP) sehingga peternak 

mandiri selalu merugi. ----------------------  

23.31.2.13 Bahwa solusi afkir PS produktif yang 

dibuat dan dilaksanakan oleh para 

Terlapor merupakan ide yang tidak 
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berdasar dan mengada-ada karena 

faktanya DOC FS merupakan komponen 

input dalam pembentukan struktur cost 

HPP LB, oleh karenanya pengurangan 

supply PS otomatis memberikan dampak 

naiknya harga DOC FS. --------------------  

23.31.2.14 Bahwa naiknya harga DOC FS tidak 

akan memberikan solusi bagi peternak 

namun sebaliknya kesepakatan tersebut 

justru memberikan keuntungan bagi 

para Terlapor dan merugikan peternak 

mandiri karena production cost semakin 

tinggi (vide, bukti Surat Asosiasi 

Peternak Rakyat). -----------------------------------  

23.31.2.15 Bahwa substansi dari kesepakatan 

adalah untuk mengatasi keterpurukan 

harga ayam ras hidup di tingkat 

peternak. Untuk mencapai tujuan 

tersebut para Terlapor sepakat untuk 

melakukan: (vide, bukti dokumen 

kesepakatan) ---------------------------------  

1 Pemotongan/pengafkiran PS 

sebanyak 6 juta ekor. 

2 Mekanisme pemotongan dilakukan 

tahap I (pertama) 2 juta ekor dan 

dilakukan Cross Monitoring dari 

unsur pelaku usaha pembibitan dan 

Pemerintah. 

3 13 pelaku usaha setuju akan 

memotong/mengafkir sesuai dengan 

prosentasi yang disepakati. 

4 PT Charoen Pokphand akan 

memotong antara 44% - 75% atau 

59%. 

5 Pemotongan HE FS 40 % dimulai 

tanggal 9-30 September 2015 dengan 
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pengawasan dilakukan secara cross 

monitoring yang dilakukan secara 

berkala oleh GPPU. 

6 Semua perusahaan yang akan impor 

bibit harus bergabung dengan GPPU 

karena akan dilibatkan dalam 

penerbitan rekomendasi 

ekspor/impor 

23.31.2.16 Bahwa pengaturan produksi DOC FS 

dilakukan dengan cara melakukan afkir 

PS produktif sebanyak enam juta ekor 

dan memotong HE FS sebesar 40%. ------  

23.31.2.17 Bahwa tujuan dibuatnya kesepakatan 

tersebut adalah untuk mengatasi 

keterpurukan harga ayam ras hidup di 

tingkat peternak. Artinya para Terlapor 

sadar tindakannya adalah untuk 

mempengaruhi harga ayam ras hidup 

dari harga yang rendah menjadi harga 

yang lebih tinggi (vide, dokumen 

kesepakatan). --------------------------------  

23.31.2.18 Bahwa definisi peternak berdasarkan 

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan adalah “perorangan warga 

Negara Indonesia atau koorporasi yang 

melakukan usaha peternakan”. --------------  

23.31.2.19 Bahwa dengan demikian koorporasi 

(para Terlapor) juga termasuk dalam 

definisi peternak yang artinya tujuan 

dari kesepakatan tersebut adalah tidak 

hanya membantu kepentingan peternak 

mandiri tetapi juga untuk membantu 

kepentingan para Terlapor karena 

faktanya para Terlapor juga melakukan 

usaha peternakan ayam ras hidup. ------  
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23.31.2.20 Bahwa untuk memastikan kesepakatan 

tersebut berjalan, para Terlapor 

membuat program cross monitoring  agar 

kesepakatan dapat terlaksana dengan 

baik. Hal ini sangat sesuai dengan ciri 

kartel agar dapat berjalan dengan efektif. 

Merujuk pada peraturan komisi nomor 

04 tahun 2010 tentang kartel, dalam 

melakukan kartel anggota kartel penuh 

rasa kecurigaan antara satu dengan 

yang lain, maka diperlukan monitoring 

agar para anggota kartel tidak 

melakukan kecurangan. --------------------  

23.31.2.21 Bahwa benar kesepakatan diketahui 

oleh Pemerintah c.q Dirjen Peternakan 

dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Sdr. 

Mulandno. Namun hal tersebut tidak 

sesuai dengan tugas Dirjen PKH, yaitu 

untuk menyelenggarakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

peningkatan dan produksi ternak serta 

kesehatan hewan.9 --------------------------  

23.31.2.22 Bahwa berdasarkan tugas jabatan dirjen 

PKH sangatlah bertentangan dengan 

tujuan kesepakatan yang dibuat 

dihadapan dirjen PKH dengan demikian 

terbukti bahwa adanya pembubuhan 

tandatangan dirjen hanya sebagai orang 

yang mengetahui dan bukan dalam 

rangka menjalankan tugas jabatan.  

23.31.2.23 Bahwa berdasarkan keterangan ahli 

kartel public yang merupakan kartel 

yang dapat diterima oleh otoritas 

persaingan adalah pada pokoknya 

                                                 
9 Diunduh dari http://ditjennak.pertanian.go.id/index.php?page=profil&action=info&p=vm 
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memberikan manfaat bagi sebanyak-

banyaknya orang. (BAP Ahli). --------------  

23.31.2.24 Bahwa kegiatan pengafkiran PS 

produktif secara bersama-sama 

merupakan perbuatan yang termasuk 

dalam kategori hard core cartel. 

Perbuatan tersebut merugikan kosumen 

dengan cara menaikan harga dan 

mengendalikan supply. Perbuatan 

tersebut sangat bertentangan dengan 

hukum persaingan usaha karena 

seharusnya para pelaku usaha saling 

bersaing baik dari harga, kualitas dan 

lain sebagainya. ------------------------------  

23.31.2.25 Bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh 

para Terlapor telah dilaksanakan 

sebanyak 2 tahapan dengan total afkir 

PS 3 juta ekor (vide, dokumen Laporan 

Pemusnahan PS).  ---------------------------  

23.31.2.26 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

tertulis kesepakatan diatas, secara 

nyata-nyata 12 Terlapor perkara a quo 

telah melakukan kesepakatan untuk 

mengurangi pasokan DOC dipasar. ------  

23.31.2.27 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

diatas, unsur perjanjian terpenuhi. ------  

23.31.3 Unsur Pelaku Usaha Pesaingnya. -------------------------  

23.31.3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Kartel, pengertian 

pelaku usaha pesaing adalah “pelaku 

usaha lain yang berada di dalam satu 

pasar bersangkutan”. -----------------------  

23.31.3.2 Bahwa market produk  dalam perkara a 

quo merupakan barang yang sama yang 
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dijual oleh para Terlapor pada pasar 

bersangkutan yang sama. ------------------  

23.31.3.3 Bahwa dengan demikian PT Charoen 

Pokphand Indonesia, Tbk, PT Japfa 

Comfeed Indonesia,Tbk, PT Malindo,Tbk, 

PT CJ-PIA, PT Taat Indah Bersinar, PT 

Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro 

Indonesia, PT Expravet Nasuba, PT 

Wonokoyo Jaya, CV. Missouri, PT Reza 

Perkasa dan PT Satwa Borneo Jaya 

merupakan pelaku usaha yang berada 

dalam pasar bersangkutan yang sama 

sehingga masing-masing dari 

perusahaan tersebut merupakan pelaku 

usaha pesaing. -------------------------------  

23.31.3.4 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

diatas, unsur Pelaku Usaha Pesaingnya 

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

23.31.4 Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga. ---------------  

23.31.4.1 Bahwa berdasarkan judul kesepakatan 

yang dibuat oleh 12 pelaku usaha, 

tujuan dibuatnya kesepaktan adalah 

untuk mengatasi keterpurukan harga 

ayam ras hidup di tingkat peternak. -----  

23.31.4.2 Bahwa berdasarkan kesepakatan tanggal 

14 September 2015, pelaku usaha 

pembibitan setuju untuk mengurangi 

produksi DOC FS dengan cara 

melakukan pengafkiran indukan ayam 

(PS) sebanyak 6 juta ekor dan 

pemotongan Hatchery Egg sebesar 40 %. 

23.31.4.3 Bahwa berdasarkan BAP pemeriksaan 

Saksi dan Terlapor, diketahui 1 ekor 

Induk PS dapat menghasilkan 130 ekor 

DOC FS. ---------------------------------------  
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23.31.4.4 Bahwa 1 ekor PS untuk dapat 

menghasilkan DOC FS harus dibesarkan 

sampai umur 25 minggu dan akan terus 

berproduksi sampai dengan umur 65 

minggu. Artinya 1 ekor PS memiliki 40 

minggu masa produktif. --------------------  

23.31.4.5 Bahwa berdasarkan bukti dokumen SOP 

pelaksanaan afkir PS dilakukan pada 

usia 55 minggu. ------------------------------  

23.31.4.6 Bahwa apabila PS dilakukan afkir pada 

usia 55 minggu, maka PS tersebut masih 

memiliki potensi produktif sampai 

dengan 10 minggu. Berdasarkan  

rumusan tersebut, maka potensi 

produksi yang dapat dihasilkan 1 ekor 

PS yang diafkir adalah 32 ekor DOC FS. 

23.31.4.7 Bahwa berdasarkan perhitungan rumus 

diatas potensi jumlah DOC FS yang 

akan hilang dipasar apabila seluruh 

jumlah PS dilakukan afkir adalah 

sebanyak 192 juta ekor (rumus yang 

digunakan 6jt dikalikan 32 ekor). --------  

23.31.4.8 Bahwa berdasarkan bukti total produksi 

DOC FS pada tahun 2015 adalah 151 

juta ekor, artinya jika dilakukan 

pemusnahan HE sebesar 40% DOC FS 

berdasarkan laporan rata-rata produksi 

DOC FS sampai dengan bulan 

September 2015 didapatkan angka 148 

juta ekor DOC, jika dikalikan 40% maka 

DOC FS yang berkurang dipasar sebesar 

59 juta ekor (vide, bukti dokumen 

laporan produksi DOC FS tahun 2015). -  

23.31.4.9 Bahwa hilangnya DOC FS di pasar pada 

waktu bersamaan otomatis 

mempengaruhi harga DOC FS. ------------  
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23.31.4.10 Bahwa berdasarkan tujuan kesepakatan 

diketahui kesepakatan dibuat untuk 

mempengaruhi harga yang pada saat itu 

sedang terpuruk (murah). Tujuan 

dibuatnya kesepakatan untuk 

meningkatkan harga dan membantu 

peternak (termasuk para Terlapor). ------  

23.31.4.11 Bahwa berdasarkan bukti laporan harga 

DOC para Terlapor diketahui terdapat 

peningkatan harga sebagai berikut: ------  

 

23.31.4.12 Bahwa berdasarkan chart diatas Harga 

rata-rata DOC FS pada tahun 2015 

stabil pada range harga Rp. 3.000- Rp 

4.000, kemudian harga DOC FS jatuh 

ketitik paling rendah pada bulan 

oktober. Bahwa berdasarkan bukti berita 

acara pemusnahan, pemusnahan tahap 

I dilakukan bulan oktober 2015 dan 

tahap II dilakukan setengah jalan 

sampai dengan bulan Desember tahun 

2015. ------------------------------------------  

23.31.4.13 Bahwa berdasarkan chart pada poin 

23.27.4.11 di atas, harga DOC FS 

mengalami pengaruh kenaikan harga 

tepat ketika afkir PS dilakukan pada 
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bulan Oktober, November dan 

Desember. ------------------------------------  

23.31.4.14 Bahwa kenaikan harga DOC FS setelah 

adanya pelaksanaan afkir PS dan 

pemotongan HE FS mengalami pola baru 

yaitu tren kenaikan harga DOC FS 

secara berturut-turut. ----------------------  

23.31.4.15 Bahwa setelah adanya pengaturan 

supply harga DOC FS dipasar menjadi 

terpengaruh dan tidak independen. 

Harga DOC FS terpengaruh dan 

mengalami kenaikan Rp. 1.795 (selisih 

harga rata-rata bulan Desember 

dikurangi dengan bulan Oktober) 

dibandingkan dengan sebelum 

dilakukannya afkir PS. ---------------------  

23.31.4.16 Bahwa berdasarkan hasil pengujian 

ekonometrika, didapat juga kesimpulan 

yang mendukung bahwa harga DOC FS 

sebelum dan setelah afkir PS berbeda 

signifikan di mana terjadi kenaikan 

harga DOC FS yang signifikan setelah 

dilakukan afkir PS dibandingkan dengan 

harga sebelum afkir PS pada tingkat 

signifikansi 1%10. ----------------------------  

23.31.4.17 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

diatas, unsur bermaksud mempengaruhi 

harga terpenuhi. -----------------------------  

23.31.5 Unsur Mengatur Produksi dan/atau Pemasaran. ------  

23.31.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan 

pengaturan produksi dalam perkara ini 

adalah pengaturan produksi bibit ayam 

pedaging (DOC FS). --------------------------  

                                                 
10 Pengujian ekonometrika dilakukan dengan analisis panel data (menggabungkan data 
periode bulanan dan perusahaannya) dengan menggunakan model random effect di mana 

variabel dependen nya ialah harga DOC FS dan variabel independennya ialah variabel 
dummy yang menunjukan kondisi sebelum dan setelah afkir PS. 
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23.31.5.2 Bahwa para Terlapor melakukan 

kesepakatan untuk melakukan afkir 

induk ayam PS produktif sebesar 6 juta 

ekor secara bersama-sama pada waktu 

yang sama. ------------------------------------  

23.31.5.3 Bahwa berdasarkan bukti Saksi di 

persidangan induk ayam (PS) 

merupakan mesin produksi dalam 

industri ayam. Akibatnya jika induk 

ayam diafkir sebelum masa produktifnya 

habis pasti akan mengurangi out put 

yang dihasilkan, yaitu DOC FS. -----------  

23.31.5.4 Bahwa selain melakukan kesepakatan 

untuk afkir PS 6 juta ekor, para Terlapor 

juga sepakat untuk mengurangi DOC FS 

sebanyak 40% HE FS. ----------------------  

23.31.5.5 Bahwa agar pengurangan produksi 

berjalan efektif maka para Terlapor 

sepakat untuk membuat program 

pengawasan dengan cara cross 

monitoring dan dievaluasi secara berkala 

oleh GPPU. ------------------------------------  

23.31.5.6 Bahwa berdasarkan bukti Saksi dan 

Terlapor dalam pemeriksaan, HE atau 

Hatchery Egg merupakan mesin tetas 

telur, artinya jika dilakukan 

pengurangan sebesar 40%, maka mesin 

tetas telur yang seharusya berproduksi 

secara maksimal akan berkurang 

sebesar 40%. ---------------------------------  

23.31.5.7 Bahwa afkir PS produktif ditetapkan 

usia PS yang diafkir adalah minimal 

berumur 55 minggu, namun pada 

praktiknya banyak juga PS yang diafkir 

sebelum usia 55 minggu, misalnya PT 

Charoen Pokphand, Tbk melakukan 
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afkir terhadap Parent Stock usia 40 

Minggu (vide, bukti dokumen Berita 

Acara Kesepakatan). ------------------------  

23.31.5.8 Bahwa apabila PS dilakukan afkir pada 

umur 55 minggu, maka terdapat sisa 

umur produktif sebanyak 10 minggu. 

Bahwa merujuk pada rumus usia 

produktif PS, maka potensi yang hilang 

yang dihasilkan induk PS yang diafkir 

adalah 32 ekor DOC FS. (rumus 

produktifitas 1 ekor PS menghasilkan 

130 DOC FS dalam usia produktif 40 

minggu). ---------------------------------------  

23.31.5.9 Bahwa berdasarkan perhitungan rumus 

diatas potensi jumlah DOC FS yang akan 

hilang dipasar adalah 192 juta ekor DOC 

FS jika afkir PS dilakukan sebanyak 6 

juta ekor (rumus yang digunakan 6jt 

dikalikan 32 ekor). --------------------------  

23.31.5.10 Bahwa berdasarkan surat kesepakatan 

12 pelaku usaha pembibitan, 

pengaturan produksi DOC FS juga 

dilakukan dengan cara memotong 

Hatchery Egg (HE) FS sebesar 40% 

dimulai tanggal 9-30 September 2015. --  

23.31.5.11 Bahwa berdasarkan bukti total produksi 

DOC FS pada tahun 2015 adalah 151 

juta ekor, artinya jika dilakukan 

pemusnahan HE sebesar 40% DOC FS 

berdasarkan laporan rata-rata produks 

DOC FS sampai dengan bulan 

September 2015 didapatkan anggka 148 

juta ekor DOC, jika dikalikan 40% maka 

DOC FS yang berkurang dipasar sebesar 

59 juta ekor; (vide, bukti dokumen 

laporan produksi DOC FS tahun 2015). -  
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23.31.5.12 Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, 

maka DOC FS yang hilang dipasar 

akibat adanya kesepakatan tersebut 

sekurang-kurangnya adalah 251 juta 

ekor DOC FS. ---------------------------------  

23.31.5.13 Bahwa KPPU berdasarkan 

kewenangannya, mengetahui adanya 

tindakan pengurangan supply meminta 

pelaku usaha dan dirjen PKH untuk 

menghentikan tindakan tersebut sampai 

ada keputusan yang berkekuatan 

hukum. ----------------------------------------  

23.31.5.14 Bahwa berdasarkan intervesi dari KPPU, 

kesepaktan baru terlaksana 

setengahnya. ---------------------------------  

23.31.5.15 Bahwa pelaksanaan pengafkiran PS 

direncanakan akan dilakukan dengan 3 

tahapan, masing-masing tahap 

dilakukan sebanyak 2 juta ekor. ----------  

23.31.5.16 Bahwa berdasarkan bukti Saksi, 

Terlapor dan dokumen, afkir PS 

produktif telah dilakukan sebanyak 3 

juta ekor yang terbagi dalam 2 tahap, 

tahap 1 sebanyak 2 juta ekor dan tahap 

2 sebanyak 1 juta ekor. ---------------------  

23.31.5.17 Bahwa bukti telah terlaksananya afkir 

PS sebesar 3 juta ekor dan pemotongan 

HE FS sebesar 40% telah menghilangkan 

DOC FS setidak-tidaknya sebesar 155 

juta ekor. --------------------------------------  

23.31.5.18 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli 

hukum, Sdr. Prahasto, tujuan dari 

perjanjian kartel adalah mempengaruhi 

harga dengan cara mengatur produksi: -  
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Penebalan huruf adalah penekanan dari tim Investigator 

 

23.31.5.19 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli 

diatas, terbukti pengaturan produksi 

DOC FS yang diakukan oleh para 

Terlapor merupakan perbuatan yang 

dilarang karena masuk dalam kategori 

kartel. ------------------------------------------  

23.31.5.20 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

diatas, unsur mengatur produksi 

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

23.31.6 Unsur Barang dan/Jasa. -----------------------------------  

23.31.6.1 Bahwa yang dimaksud dengan barang 

menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 5 

Tahun 1999 adalah: “Barang adalah 

setiap benda, baik berwujud maupun 

tidak berwujud, baik bergerak maupun 

tidak bergerak, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, 

atau dimanfaatkan olehkonsumen atau 

pelaku usaha”. -------------------------------  

23.31.6.2 Bahwa dari penjelasan tersebut diatas 

yang dimaksud dengan barang dalam 

perkara a quo adalah Bibit Ayam 

Pedaging atau Day Old Chick Final (DOC 

FS) Stock Broiler. -----------------------------  

23.31.6.3 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

diatas, unsur Barang terpenuhi. ----------  

23.31.7 Unsur Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli 

dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. ---------------  
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23.31.7.1 Praktek monopoli berdasarkan Pasal 1 

angka 2 UU No.5 Tahun 1999 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. -----------------------------------------  

23.31.7.2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU 

No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan 

antar pelaku usaha dalam menjalankan 

kegiatan usaha produksi dan atau 

pemasaran barang atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur. -------   

23.31.7.3 Bahwa kartel adalah suatu kolusi atau 

kolaborasi dari para pelaku usaha. Oleh 

karena itu segala manfaat kartel hanya 

ditujukan untuk kepentingan para 

anggotanya saja (yang bersepakat 

kartel), sehingga tindakan-tindakan 

mereka ini dilakukan secara tidak sehat 

dan tidak jujur. ------------------------------  

23.31.7.4 Bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh 

para Terlapor telah mengakibatkan 

supply DOC FS berukurang. 

Berkurangnya pasokan DOC FS telah 

mempengaruhi harga menjadi naik, 

harga DOC FS mengalami kenaikan 

rata-rata sebesar Rp.1.895 sebelum 

dilakukannya pengurangan produksi 

DOC FS. ---------------------------------------  

23.31.7.5 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dari 

Saksi, naiknya harga DOC FS telah 
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mempengaruhi harga LB sebagaimana 

yang telah diuraikan dalam poin 23.22.   

23.31.7.6 Bahwa kenaikan harga DOC FS telah 

memberikan pengaruh pada kenaikan 

produk turunannya yang pada akhirnya 

merugikan masyarakat sebagai 

konsumen. ------------------------------------  

23.31.7.7 Bahwa dengan adanya kenaikan harga 

DOC FS, para Terlapor mendapatkan 

peningkatan pendapatan berdasarkan 

selsih harga sebelum dan sesudah 

dilakukannya afkir PS produktif. ---------  

23.31.7.8 Bahwa peningkatan pendapatan masing-

masing Terlapor berbeda-beda 

bergantung pada harga Jual DOC FS 

dan jumlah DOC FS yang diproduksi. 

Berdasarkan perhitungan tim 

investigator telah terjadi peningkatan 

pendapatan para Terlapor dengan total 

sebesar Rp. 465.326.619.001 (Empat 

Ratus Enam Puluh Lima Milyar Tiga 

Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam 

Ratus Sembilan Belas Ribu Satu Rupiah) 

23.31.7.9 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

diatas, unsur Terjadinya Praktek 

Monopoli dan/atau Persaingan Usaha 

Tidak Sehat terpenuhi. ---------------------  

23.32 Tentang Kesimpulan. ----------------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti-bukti diatas, tim 

Investigator menyimpulkan sebagai berikut: ------------------------  

23.32.1 Menyatakan Terlapor I sampai dengan Terlapor XII 

terbukti melanggar Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. ------------------------------------------  
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23.32.2 Menetapkan pembatalan perjanjian pengafikiran PS 

yang ditandatangi oleh Terlapor I sampai dengan 

Terlapor XII tanggal 14 September 2015. ----------------  

23.32.3 Menghukum Terlapor I sampai dengan Terlapor XII 

sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. ---------------------------  

23.32.4 Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil-adilnya (et A Quo et Bono). -------------------  

24. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti TI.8):  -----  

24.1 Tentang Kesimpulan Secara Umum. ----------------------------------  

24.1.1 Terlapor I keberatan terhadap dugaan melakukan 

kartel sebagaimana diatur pada Pasal 11 Undang – 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(“UU No. 5/1999”) yang dilakukan dengan cara 

kesepakatan pemotongan/pengafkiran dini induk 

ayam pedaging (Parent Stock/“PS”) dan pemotongan 

Hatching Egg (“HE”) Final Stock (“FS”) oleh pelaku 

usaha pembibitan dalam tahun 2015 di Indonesia. ---  

24.1.2 Terlapor I tetap pada dalil-dalil bantahan yang telah 

diuraikan pada Tanggapan atas Laporan Dugaan 

Kartel tertanggal 15 Maret 2016 dan Tambahan 

Tanggapan tertanggal 17 Maret 2016 yang pada 

intinya menolak dengan tegas dalil-dalil Investigator 

dalam Laporan Dugaan Kartel.  ---------------------------  

24.2 Tentang Pasar Bersangkutan Tidak Tepat. --------------------------  

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999, dalam 

menentukan Pasar Bersangkutan, 2 (dua) aspek utama yang 

harus diperhatikan adalah Pasar Produk dan Pasar Geografis. 

Pasar Bersangkutan dalam Perkara ini adalah: (a) Pasar Produk: 

Bibit Ayam Pedaging (Broiler) atau DOC FS; dan (b) Pasar 

Geografis: Wilayah Negara Republik Indonesia. ---------------------  

24.2.1 Pasar Produk. Berdasarkan Izin Usaha Tetap dalam 

Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dengan No. 
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308/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 atas nama 

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (“Izin Usaha 

Tetap”) (Vide Bukti TI – 1), bidang usaha Terlapor I 

hanya meliputi bidang usaha pakan ternak dan 

makanan olahan, sehingga tidak termasuk Bibit 

Ayam Pedaging (Broiler) atau DOC FS. Pakan ternak 

dan makanan olahan dari daging ayam adalah jelas-

jelas produk yang berbeda dengan Bibit Ayam 

Pedaging (Broiler) atau DOC FS, memiliki karakter 

dan kegunaan yang berbeda dan tidak saling 

menggantikan sehingga pakan ternak dan makanan 

olahan dari daging ayam tidak berada dalam Pasar 

Bersangkutan yang sama dengan Bibit Ayam 

Pedaging (Broiler) atau DOC FS. Karena produk 

Terlapor I adalah pakan ternak dan makanan olahan, 

dan bukan Bibit Ayam Pedaging (Broiler) atau DOC FS 

(karena Terlapor I juga tidak memiliki ayam induk 

atau PS yang menghasilkan DOC FS), maka Terlapor I 

tidak dapat melakukan afkir dini terhadap PS 

maupun pengurangan telur tetas (HE). Dengan 

demikian, dugaan  terhadap Terlapor I sebagai pelaku 

afkir dini PS dan pengurangan telur tetas dalam 

rangka pengaturan Bibit Ayam Pedaging (Broiler) atau 

DOC FS adalah error in persona atau salah 

pihak/terduga. -----------------------------------------------  

24.2.2 Pasar Geografis. Kemudian, berkenaan dengan 

penentuan pasar geografis, yaitu Wilayah Negara 

Republik Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa 

penetapan pasar geografis tersebut tidak relevan 

dengan Terlapor I, yang berdasarkan perizinan usaha 

yang dimiliki dan dalam faktanya tidak memiliki 

produk berupa Bibit Ayam Pedaging (Broiler) atau 

DOC FS, sementara pada faktanya produk dalam 

perkara aquo, yaitu Bibit Ayam Pedaging (Broiler) atau 

DOC FS, merupakan produk yang perpindahannya 

tidak dapat dilakukan dalam jangkauan wilayah 
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nasional, mengingat lamanya perjalanan yang 

ditempuh akan mempengaruhi ketahanan fisik dan 

sanitasi dari Bibit Ayam Pedaging (Broiler) atau DOC 

FS tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk 

melakukan perjalanan ke seluruh daerah di 

Indonesia. Dengan demikian, pasar geografis dalam 

perkara aquo harus ditetapkan secara regional dan 

bukan secara nasional. Oleh karena itu, penentuan 

wilayah Negara Republik Indonesia sebagai pasar 

geografis Bibit Ayam Pedaging (Broiler) atau DOC FS 

tidak tepat (perlu ditegaskan kembali Terlapor I tidak 

memproduksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) atau DOC 

FS). -------------------------------------------------------------  

24.3 Tentang Tidak Terpenuhi Unsur Perjanjian. -------------------------  

24.3.1 Pada faktanya, pengafkiran induk ayam pedaging (PS) 

bukanlah suatu perjanjian, namun merupakan 

pelaksanaan Instruksi Pemerintah yang dalam hal ini 

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, (“Dirjen 

PKH”), yang mengikat kepada warga negara. 

Pengafkiran dini PS tersebut dilaksanakan 

berdasarkan pada: (i) Surat tanggal 15 Oktober 2015 

No. 15043/PK.010/3/10/2015 dari Dirjen PKH 

perihal Penyesuaian Populasi (PS) (“Surat Tanggal 15 

Oktober 2015”) (Vide Bukti TI - 2), yang meminta para 

pelaku usaha agar segera melakukan afkir dini, dan 

(ii) Surat tanggal 23 November 2015 No. 

23071/PK.230/F/11/2015 perihal Afir Dini Bibit 

Ayam Ras (PS) dari Dirjen PKH (“Surat Tanggal 23 

November 2015”) (Vide Bukti TI – 3) yang meminta 

para pelaku usaha untuk melaksanakan afkir dini 

Tahap I dan Tahap II. ---------------------------------------  

 

24.3.2 Kedua surat tersebut dikeluarkan oleh Dirjen PKH 

dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana 

yang diinstruksikan oleh peraturan perundang-
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undangan terkait, yakni: (i) Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (“UU Peternakan”), 

khususnya di dalam Pasal 36 dan Pasal 76; (ii) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan (“UU Pangan”), khususnya dalam Pasal 17, 

Pasal 18, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 55 ayat (1) dan (2); 

(iii) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 

Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (“Perpres 

No. 45/2015”) Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 22; dan (iv) 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan 

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

(“Perpres No. 71/2015”) khususnya Pasal 2, Pasal 3, 

dan Pasal 5. Dengan demikian, oleh karena instruksi 

pengafkiran dini PS dikeluarkan oleh Pemerintah 

sebagai pihak yang berwenang berdasarkan 

ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, 

maka seharusnya tindakan pengafkiran dini PS yang 

dilaksanakan oleh para breeder atau perusahaan-

perusahaan pembibitan (bukan bidang usaha 

Terlapor I) tidak dapat dihukum. -------------------------  

24.3.3 Namun demikian, apabila tindakan pengafkiran dini 

oleh perusahaan-perusahaan pembibitan (breeder), 

yang dalam hal ini Terlapor I tidak termasuk, 

didasarkan pada rapat tanggal 14 September 2015 

dan dianggap sebagai kartel (quod non), maka kartel 

tersebut merupakan sebagai Public Cartel, yang tidak 

dilarang dan dikecualikan dari Pasal 11 UU No. 

5/1999, karena kesepakatan tersebut diinisiasi dan 

diinstruksikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk 

menolong peternak dan instruksi Pemerintah tersebut 

didasarkan pada kewenangan yang dimiliki 

berdasarkan UU Peternakan dan UU Pangan. ----------  
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24.3.4 Hasil rapat tanggal 14 September 2015 pada 

kenyataannya tidak dilaksanakan, sehingga unsur 

praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 

sehat tidak relevan dan tidak terbukti. ------------------  

24.4 Tentang Tidak Terpenuhi Unsur Pelaku Usaha Pesaing. ----------  

Mengingat bidang usaha Terlapor I hanya meliputi bidang 

usaha pakan ternak dan makanan olahan, maka Terlapor I 

tidak merupakan pelaku usaha pesaing dari para Terlapor 

lainnya yang memproduksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) atau 

DOC FS. -------------------------------------------------------------------  

24.5 Tentang Tidak Terpenuhi Unsur Mengatur Produksi dan/atau 

Pemasaran Suatu Barang dan/atau Jasa. ---------------------------  

Yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah Bibit Ayam 

Pedaging (Broiler) atau DOC FS yang diproduksi dan dijual oleh 

para breeder (bukan bidang usaha Terlapor I). Dalam hal ini, 

Pemerintahlah yang menginisiasi dan menginstruksikan para 

breeder (bukan bidang usaha Terlapor I) untuk melakukan afkir 

dini dengan tujuan menolong para peternak dalam menjual live 

bird, dan afkir dini tersebut tidak mengatur produksi atau 

penjualan Bibit Ayam Pedaging (Broiler) atau DOC FS dari para 

breeder (bukan bidang usaha Terlapor I) kepada para peternak, 

sehingga unsur mengatur produksi dan/atau pemasaran 

barang dan/atau jasa para breeder (bukan bidang usaha 

Terlapor I) tidak terbukti. -----------------------------------------------  

24.6 Tentang Tidak Terpenuhi Unsur Terjadinya Praktek Monopoli 

dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. ---------------------------  

24.6.1 Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan KPPU 

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Perkom 

No. 4/2010”), maka untuk melihat apakah unsur 

dapat mengakibatkan praktek monopoli yang dilarang 

oleh UU No. 5/1999 terpenuhi, harus ditelaah 

terlebih dahulu elemen-elemen sebagai berikut: (i) 

penguasaan produksi oleh para pembuat perjanjian 
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menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; (ii) 

tujuan akhir dilaksakanannya perjanjian adalah 

untuk mendapatkan keuntungan besar bagi pihak-

pihak yang membuat perjanjian; serta (iii) bahwa hal 

tersebut menyebabkan kerugian bagi kepentingan 

umum. ---------------------------------------------------------  

24.5.2 Bahwa tujuan dari kebijakan pemotongan produksi 

yang dikeluarkan oleh Dirjen PKH adalah untuk 

membantu para peternak yang mengalami kerugian 

sejak Desember 2013 agar terjaga produksi dan 

peningkatkan produktivitas para peternak, dan pada 

akhirnya untuk menjaga kepentingan umum yang 

lebih besar. ---------------------------------------------------  

24.5.3 Selanjutnya, tindakan afkir dini PS yang dilakukan 

oleh para breeder (bukan bidang usaha Terlapor I) 

juga tidak memberikan keuntungan baik bagi 

Terlapor I maupun Terlapor lain dalam perkara aquo 

yang melaksanakan afkir dini PS. Sebagai produsen 

pakan ternak, Terlapor I juga secara tidak langsung 

mengalami kerugian akibat adanya pengafkiran dini, 

karena pembelian pakan ternak Terlapor I menjadi 

berkurang karena ayam yang akan diberikan 

makanan ternak juga berkurang. -------------------------  

24.7 Tentang Para Breeder yang Melaksanakan Instruksi Pemerintah 

Wajib Dilindungi Hukum. -----------------------------------------------  

Bahwa afkir dini dalam perkara ini adalah keputusan tata 

usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang 

mengikat warga negara yang disebutkan dalam keputusan 

tersebut. Warga negara yang melaksanakan keputusan tata 

usaha negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan 

tidak dapat dihukum, sedangkan negara wajib memberikan 

perlindungan hukum bagi warga negaranya. 

Tentang Kesimpulan Secara Lengkap. --------------------------------  

24.8 Tentang Terlapor I tidak termasuk dalam pasar bersangkutan 

sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 

1999. -----------------------------------------------------------------------  
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24.8.1 Analisa terhadap Pasar Bersangkutan merupakan hal 

yang sangat penting dalam pembuktian perkara 

dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 yang dalam hal 

ini adalah kartel. Pelanggaran terhadap persaingan 

usaha hanya mungkin terjadi pada pasar tertentu 

dan daerah tertentu sehingga adalah tidak mungkin 

apabila pelaku usaha yang berbeda pasar melakukan 

pelanggaran persaingan usaha. ---------------------------  

 Definisi atas Pasar Bersangkutan diatur dalam Pasal 

1 angka 10 UU No.5/1999 yang dikutip 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.” ----------------------------------------------  

 Berdasarkan definisi tersebut, pasar bersangkutan 

memiliki 2 (dua) aspek utama yakni: Pasar Produk 

yaitu Pasar berdasarkan produk, terkait dengan 

kesamaan atau kesejenisan dan/atau tingkat 

subtitusinya, dan Pasar Geografis yaitu Pasar 

berdasarkan cakupan geografis terkait dengan 

jangkauan dan/atau daerah pemasaran seperti 

jangkauan pasar di wilayah Republik Indonesia. -------  

24.8.2 Sebagaimana juga telah ditentukan oleh KPPU, dalam 

poin 4.3 Peraturan KPPU Nomor 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. 3/2009”) bahwa penentuan Pasar 

Bersangkutan merupakan hal yang sangat esensial 

untuk dilakukan, yang dikutip sebagai berikut:  -------  

 “Penentuan pasar bersangkutan menjadi hal paling 

mendasar dalam upaya pembuktian beberapa 

pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.” --  



 

 
-140 - 

 

 

 

 

 “Definisi pasar bersangkutan merupakan tahapan 

awal dari analisis persaingan usaha yang 

penerapannya dilakukan secara kasus per kasus. 

Proses pembuktian dugaan pelanggaran terhadap UU 

No. 5/1999 pada umumnya diawali dengan penetapan 

definisi produk dan Pasar Bersangkutannya. Melalui 

penerapan pasar bersangkutan, dapat diperoleh 

informasi serta ukuran yang jelas mengenai pasar, 

pelaku usaha yang terlibat serta dampak anti 

persaingan usaha dari setiap dugaan pelanggaran UU 

No. 5/1999.” ---------------------------------------------------------------  

24.8.3 Pada butir 6 halaman 4 Laporan Dugaan Kartel, 

Pasar Bersangkutan dalam perkara ini adalah sebagai 

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

Pasar Produk: Bibit Ayam Pedaging (Broiler) atau DOC 

FS --------------------------------------------------------------  

Pasar Gegrafis: Wilayah Negara Republik Indonesia. --  

24.8.4 Terlapor I membantah mempunyai Pasar Produk dan 

Pasar Geografis dalam perkara a quo sebagai berikut:  

1. Terlapor I tidak berada dalam pasar produk 

yang sama dengan para Terlapor lainnya. -------  

a. Dalam menentukan pasar produk, Perkom 

No. 3/2009 menyatakan bahwa: “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. Dari sisi penawaran, barang 

substitusi merupakan produk yang 

potensial dihasilkan oleh pelaku usaha 

yang berpotensi masuk ke dalam pasar 

tersebut.” -----------------------------------------  
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Perkom No. 3/2009 menjelaskan bahwa 

Pasar Produk dapat ditentukan melalui 

preferensi atau selera konsumen 

berdasarkan indikator utama harga, 

karakter atau ciri dari produk yang 

bersangkutan dan kegunaan atau 

fungsinya. ----------------------------------------  

b. Bahwa analisa mengenai penentuan pasar 

bersangkutan juga dijelaskan oleh ahli-ahli 

yang diperiksa dalam persidangan, yang 

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

- Prof. Dr. Ine Minara S. Ruki, S.E., 

M.E., dalam kapasitasnya sebagai Ahli 

Ekonomi Persaingan Usaha, yang 

diajukan oleh Terlapor I, melalui 

keterangan tertulis dan pendapatnya 

dalam persidangan hari Rabu, 20 Juli 

2016, di bawah sumpah menyatakan 

sebagai berikut: “Identifikasinya 

dilakukan melalui analisa substitusi 

yang dasarnya preferensi konsumen. 

Jadi, terkait preferensi konsumen itu 

banyak metode yang bisa digunakan 

dalam menganalisa substitusi 

tersebut.” (vide butir 8, halaman 15 

BAP Prof. Dr. Ine Minara S. Ruki, S.E., 

M.E.). ---------------------------------------  

“Pasar bersangkutan atau relevant 

market pada intinya menunjukkan 

batasan persaingan antar perusahaan. 

Relevant market adalah “wilayah 

persaingan dimana para pelaku usaha 

bersaing secara efektif satu sama lain 

di area di mana perusahaan yang 

didakwa beroperasi” (the area of 

effective competition, within the 



 

 
-142 - 

 

 

 

 

defendant operate), yaitu “area (yang 

dibatasi dari sisi produk dan 

geografis), dimana terdakwa secara 

efektif bersaing satu sama lain” (Peter 

Augustine dan Surabhi Malik, 2007)” 

(vide halaman 7, Keterangan Tertulis 

Prof. Dr. Ine Minara S. Ruki, S.E., 

M.E.). -------------------------------------------------  

“Penentuan relevant market 

merupakan tahapan penting dalam 

proses pembuktian pasal-pasal 

pelanggaran dibawah aturan “rule of 

reason” (vide halaman 7, Keterangan 

Tertulis Prof. Dr. Ine Minara S. Ruki, 

S.E., M.E.). -----------------------------------------  

“Bila dalam penentuan relevant market 

“subsitusi dari sisi produk dan 

wilayah” gagal diidentifikasi maka 

analisis persaingan yang dilakukan 

selanjutnya (dengan metode apapun), 

menghasilkan bias yang signifikan, 

sehingga menjadi tidak bermakna 

dalam membuktikan pelanggaran yang 

“didakwakan/dituduhkan” 

...kemungkinan ada atau tidaknya 

persaingan, hanya dapat dinilai 

berdasarkan dan hanya terbatas pada 

produk-produk pengganti atau yang 

dapat dipertukarkan dengan produk 

yang dipertanyakan (cross elasticity) 

dengan  sangat tepat." (vide halaman 

8, Keterangan Tertulis Prof. Dr. Ine 

Minara S. Ruki, S.E., M.E.). ------------  

“Bahwa otoritas persaingan usaha di 

Eropa menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan pasar produk 
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adalah semua produk dan/atau jasa 

yang dianggap konsumen sebagai 

dapat dipertukarkan atau saling 

menggantikan, berdasarkan 

karakteristik produk, harga barang 

dan jasa tersebut, serta bukti mereka 

menggunakannya.” (vide halaman 8, 

Keterangan Tertulis Prof. Dr. Ine 

Minara S. Ruki, S.E., M.E.). ------------  

- Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., 

dalam kapasitasnya sebagai Ahli 

Hukum Persaingan Usaha, yang 

diajukan oleh PT Malindo Feedmil, 

Tbk (“Terlapor III”) memberikan 

pendapat di bawah sumpah dalam 

persidangan hari Senin, 25 Juli 2016, 

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

“Pasar bersangkutan adalah wilayah 

jangkauan pemasaran dari pelaku 

usaha dan substitusi dari suatu 

produk yang dituduhkan. Ini 

merupakan suatu hal yang penting 

karena melihat efektivitas persaingan 

itu terjadi..” (vide butir 20, halaman 

20, BAP Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., 

M.E.). ---------------------------------------  

c. Terbukti bahwa Terlapor I tidak berada 

dalam Pasar Produk Bibit Ayam Pedaging 

atau DOC FS, berdasarkan. ------------------  

- Izin Usaha Tetap (Vide Bukti TI - 1) 

yang membuktikan bahwa bidang 

usaha Terlapor I adalah bidang usaha 

industri makanan ternak, pengolahan 

dan pengawetan daging, kemasan dari 

plastik, peralatan teknik/industri dari 

plastik lainnya, perdagangan besar 
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(distributor utama) serta 

pergudangan/penyimpanan bahan 

baku (untuk keperluan sendiri). ---------  

- Keterangan Saksi Ahmad Johar, S.Pt, 

dalam kapasitasnya sebagai peternak 

mandiri, yang diajukan oleh Terlapor I 

dalam persidangan hari Senin, 13 

Juni 2016, memberikan keterangan di 

bawah sumpah yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa selaku peternak 

mandiri, saksi membeli pakan dari 

Terlapor I sebagaimana dikutip 

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

 

Pertanyaan Investigator:  

“Dari mana Saksi membeli pakan dan 

obat?” 

Jawaban Saksi:  

“Dari Japfa, Charoen, Samsung dan 

lain-lain.” (Vide butir 103, halaman 

18, BAP Saksi Ahmad Johar, S.Pt.). 

 

- Keterangan Saksi Ir. Don Purjono 

Utoyo, MBA, dalam kapasitasnya 

sebagai Ketua Forum Masyarakat 

Perunggasan Indonesia (“FMPI”) yang 

diajukan oleh PT Hybro Indonesia 

(“Terlapor VII”) dalam persidangan 

hari Senin, 20 Juni 2016, 

memberikan keterangan di bawah 

sumpah bahwa: ---------------------------  

“Iya, PT Charoen Pokphand Indonesia 

pada awalnya didirikan untuk 

memproduksi pakan namun kemudian 

berkembang pesat hingga 

memproduksi olahan ayam. Seingat 
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saya pada saat saya menjabat 

sebagai Direktur, ada perusahaan 

selain PT Charoen Pokphand Indonesia 

yang memproduksi DOC FS, yaitu PT 

Charoen Pokphan Jaya Farm. Jadi PT 

Charoen Pokphand merupakan 

perusahaan besar yang bukan hanya 

memproduksi ayam telur tetapi juga 

ada perikanan dan perkebunan.” (Vide 

butir 39, halaman 15, BAP Saksi Sdr. 

Ir. H. Don Poerjono Utojo, MBA.) -------  

d. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi - 

saksi tersebut, jelas bahwa yang menjadi 

pasar atau bidang usaha dari Terlapor I 

adalah terbatas pada industri pakan 

ternak dan makanan olahan, bukanlah 

DOC FS. ------------------------------------------  

e. Pakan ternak dan makanan olahan dari 

daging ayam dengan Bibit Ayam Pedaging 

(Broiler) atau DOC FS adalah produk yang 

berbeda, memiliki karakter dan kegunaan 

yang berbeda  dan tidak saling 

menggantikan. ----------------------------------  

f. Berdasarkan uraian-uraian di atas, 

Terlapor I tidak mungkin melakukan kartel 

sehubungan dengan Bibit Ayam Pedaging 

(Broiler) atau DOC FS dan dugaan kartel 

terhadap Terlapor I merupakan salah 

alamat (Error in Persona), karena bidang 

usaha Terlapor I adalah pengolahan 

makanan ternak, pengolahan dan 

pengawetan daging, sehingga pasar 

Terlapor I tidak berada pada Bibit Ayam 

Pedaging (Broiler) atau DOC FS. -------------  

2. Para Terlapor Lainnya Memiliki Pasar Geografis 

Yang Berbeda-Beda. ---------------------------------  
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a. Sebagaimana telah diuraikan di atas, 

bidang usaha Terlapor I adalah makanan 

ternak, pengolahan dan pengawetan 

daging, sehingga tidak mungkin Terlapor I 

melakukan kartel sehubungan dengan 

Bibit Ayam Pedaging (Broiler) atau DOC FS. 

Disamping itu, perlu disampaikan bahwa 

para Terlapor lainnya memiliki Pasar 

Geografis yang berbeda-beda.  ---------------  

b. Perkom No. 3/2009 menentukan bahwa: 

“Pasar geografis adalah wilayah dimana 

pelaku usaha dapat meningkatkan 

harganya tanpa menarik masuknya pelaku 

usaha baru atau tanpa kehilangan 

konsumen yang siginifikan, yang berpindah 

ke pelaku usaha lain diluar 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.”  ------------------  

“Apabila dalam sebuah negara dijual 

sebuah produk dengan biaya transportasi 

yang tidak signifikan, maka pasar geografis 

produk tersebut adalah seluruh wilayah 

negara tersebut. Disisi lain, 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.” --------------------------  

c. Bahwa cakupan wilayah dari produk yang 

dijadikan objek analisa haruslah dilakukan 

menggunakan metode yang sama seperti 

menentukan pasar produk melalui 
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preferensi konsumen. Namun, dalam 

perkara a quo, Tim Investigator sama sekali 

tidak menggunakan ketentuan ini dalam 

mendefinisikan pasar geografis sesuai 

dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 

dan Perkom No. 3/2009. Sehingga validitas 

hasil analisa pasar geografis dalam perkara 

aquo tidak dapat dipastikan kebenarannya. 

d. Berkenaan dengan penentuan pasar 

geografis, Perkom No. 3/2009  menyatakan 

bahwa: “Penetapan pasar berdasarkan 

aspek geografis sangat ditentukan oleh 

ketersediaan produk yang menjadi obyek 

analisa. Beberapa faktor yang menentukan 

dalam ketersediaan produk tersebut adalah 

kebijakan perusahaan, biaya transportasi, 

lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-

peraturan yang membatasi lalu lintas 

perdagangan antar kota/wilayah. Berbagai 

faktor tersebut akan menentukan luas dan 

cakupan wilayah dari produk yang 

dijadikan obyek analisa.”  --------------------------  

e. Bahwa pada faktanya, produk dalam 

perkara aquo (Bibit Ayam Pedaging (Broiler) 

atau DOC FS) merupakan produk yang 

sensitif terhadap biaya transportasi 

dimana produk dijual dengan harga 

transportasi yang signifikan. Sehingga, 

dalam pemilihan produk Bibit Ayam 

Pedaging (Broiler) atau DOC FS, konsumen 

di suatu wilayah tertentu tidak memiliki 

banyak akses terhadap produk dari luar 

wilayah tersebut.  -------------------------------  

f. Di samping itu, perpindahan Bibit Ayam 

Pedaging (Broiler) atau DOC FS tidak dapat 

dilakukan dalam jangkauan wilayah 
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nasional mengingat lamanya perjalanan 

yang ditempuh akan mempengaruhi 

ketahanan fisik dan sanitasi dari Bibit 

Ayam Pedaging (Broiler) atau DOC FS 

tersebut, sehingga tidak memungkinkan 

untuk melakukan perjalanan ke seluruh 

daerah di Indonesia. Dengan demikian, 

pasar geografis dalam perkara aquo harus 

ditetapkan secara regional dan bukan 

secara nasional. ---------------------------------  

g. Penentuan mengenai Pasar Geografis juga 

dijelaskan oleh keterangan ahli yang 

disampaikan pada persidangan Perkara a 

quo, antara lain: --------------------------------  

- Prof. Dr. Ine Minara S. Ruki, S.E., 

M.E., dalam kapasitasnya sebagai Ahli 

Ekonomi Persaingan Usaha, yang 

diajukan oleh Terlapor I dalam 

keterangan tertulisnya yang 

disampaikan dalam persidangan hari 

Rabu, 20 Juli 2016, menyatakan 

bahwa: “pasar geografis meliputi 

wilayah geografis di area mana 

konsumen dapat mengubah alternatif 

sumber produk, dan di wilayah mana 

terdakwa dalam kasus anti-trust 

menghadapi persaingan di tingkat 

praktis. Unsur wilayah dari pasar 

geografis memungkinkan untuk 

mengukur pangsa pasar terdakwa dari 

sisi pelanggan. Batasan secara 

"Geografi" menunjukkan batas untuk 

menentukan berapa banyak konsumen 

di pasar relevan yang didefinisikan.” 

(Vide halaman 9, Keterangan Tertulis 
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Ahli Prof. Dr. Ine Minara S. Ruki, S.E., 

M.E.). ---------------------------------------  

- Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., dalam 

kapasitasnya sebagai Ahli Hukum 

Persaingan Usaha, yang diajukan oleh 

Terlapor III dalam persidangan hari 

Senin, 25 Juli 2016, di bawah sumpah 

menyatakan bahwa: “Sebagaimana 

konstruksi Pasal 11 UU No. 5/1999, 

kartel ditujukan bagi pelaku usaha 

yang bersama-sama bersepakat 

melakukan suatu pengaturan produksi. 

Tidak semua yang berada di relevant 

market dapat ditarik menjadi perkara, 

mereka yang tidak ditarik ini bisa 

diperhitungkan terkait perkara itu agar 

mudah menghitung dampaknya. Misal 

A produksi di Jawa Barat, B produksi 

di Jawa Timur, keduanya tidak akan 

efektif melakukan perjanjian karena 

wilayah pemasaran yang berbeda. 

Jika produk dari si A ini naik, tidak 

bisa berpindah ke wilayah 

produksinya si B, sehingga hal ini 

tidak bisa diperhitungkan sebagai 

relevant market. Kalau dalam pasar 

terdapat 10 (sepuluh) pelaku usaha, 

kemudian 5 (lima) diantaranya 

melakukan kartel, maka tidak bisa 

disebut melakukan kartel karena 

masih ada 5 (lima) pelaku usaha lain 

yang tidak ikut kartel. Jadi, agar kartel 

ini efektif maka semua pelaku usaha 

atau sebagian besar pelaku usaha 

harus ikut melakukan kartel, karena 

jika ada beberapa pihak yang tidak 
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ikut kartel misal 5 (lima), maka pelaku 

usaha yang tidak ikut kartel yang 

akan menikmati keuntungan kartel 

itu.” (Vide butir 21, halaman 21, BAP 

Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E.). ---  

h. Dengan demikian terbukti bahwa untuk 

menganalisa adanya suatu pelanggaran 

atas persaingan usaha, harus dibuktikan 

bahwa para pelaku usaha melakukan 

kegiatan usaha di Pasar Geografis yang 

sama.  --------------------------------------------  

i. Dalam Laporan Dugaan Kartel, pasar 

geografis perkara a quo yaitu seluruh 

wilayah Republik Indonesia. Sementara 

berdasarkan fakta dalam persidangan, 

terbukti bahwa Para Terlapor memiliki 

wilayah pemasaran di daerah-daerah 

tertentu yang bersifat regional dan tidak 

memasarkan produk dalam cakupan 

nasional, sehingga berada dalam Pasar 

Geografis yang berbeda-beda. ----------------  

Tabel 1. Pasar Produk dan Wilayah 

Pemasaran Terlapor I – XII (“Para 

Terlapor”) 

Nama 
Terlapor 

Produksi Wilayah 
Pemasaran 

Keterangan 

PT Charoen 

Pokphand 
Indonesia, 

Tbk/ Terlapor 
I 

Makanan 

olahan dan 
pakan 

ternak, 
tidak 
bergerak di 

DOC FS 

- (Vide butir 4, 

halaman 8, 
dan butir 5, 

halaman 9, 
BAP PT 
Charoen 

Pokphand 
Indonesia, 

Tbk)  

PT Japfa 
Comfeed 

Indones, 
Tbk/ 

(“Terlapor 
II”) 

Pakan 
ternak dan 

Pembibitan 
anak ayam 

- (Vide butir 3, 
halaman 9, 

BAP PT Japfa 
Comfeed 

Indones, Tbk)  

PT Malindo Pembibitan Medan, (Vide butir 3, 
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Nama 
Terlapor 

Produksi Wilayah 
Pemasaran 

Keterangan 

Feedmill, 
Tbk/ Terlapor 
III 

anak ayam, 
Pakan 
ternak  

Pekanbaru, 
Lampung, 
seluruh Jawa, 

Kalimantan 
Selatan dan 
Sulawesi 

Selatan (tidak 
seluruh 

wilayah 
Indonesia) 

halaman 8, 
dan butir 4, 
halaman 9,  

BAP PT 
Malindo 
Feedmill, 

Tbk)  

PT CJ – PIA / 
(“Terlapor 
IV”) 

Impor GPS 
menjadi 
DOC PS, 

tidak 
memiliki PS 

Sukabumi dan 
Cianjur (tidak 
seluruh 

wilayah 
Indonesia) 

(Vide butir 5, 
halaman 8, 
dan butir 

110, 
halaman 24,  
BAP PT CJ – 

PIA)      

PT Taat 

Indah 
Bersinar / 

(“Terlapor V”) 

DOC GP, 

tidak 
memiliki PS 

- (Vide butir 4, 

halaman 9, 
dan butir 

136, 
halaman 26,  
BAP PT Taat 

Indah 
Bersinar)  

PT Cibadak 
Indah Sari 
Farm / 

(“Terlapor 
VI”) 

DOC FS 
dan PS 

Wilayah 
pemasaran PS 
berada di 

sekitar 
Sumatera 

(Lampung dan 
Palembang), 
sedangkan 

wilayah 
pemasaran 
DOC FS 

adalah 
Subang dan 

Tangerang 
(tidak seluruh 
wilayah 

Indonesia) 
 

(Vide butir 3, 
halaman 8, 
dan   butir 

122, 
halaman 26, 

BAP PT 
Cibadak 
Indah Sari 

Farm)  

PT Hybro 
Indonesia / 
Terlapor VII 

Impor GPS 
menjadi 
DOC PS, 

tidak 
memiliki PS 

Pasar Jawa 
dan 
Kalimantan 

(tidak seluruh 
wilayah 

Indonesia) 

(Vide butir 6, 
halaman 9, 
dan     butir 

26, halaman 
12, BAP PT 

Hybro 
Indonesia)  

PT Expravet DOC PS DOC PS dijual (Vide butir 3, 
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Nama 
Terlapor 

Produksi Wilayah 
Pemasaran 

Keterangan 

Nasuba / 
(“Terlapor 
VIII”) 

dan DOC 
FS 

ke Jawa (tidak 
seluruh 
wilayah 

Indonesia) 

halaman 8, 
dan   butir 
35, halaman 

14, BAP PT 
Expravet 
Nasuba)  

PT Wonokoyo 
Jaya 

Corporindo / 
(“Terlapor 

IX”) 

DOC FS Pusat 
konsentrasi 

pemasaran di 
Surabaya 

(tidak seluruh 
wilayah 
Indonesia) 

(Vide butir 3 
halaman 8, 

dan butir 7, 
halaman 9, 

BAP PT 
Wonokoyo 
Jaya 

Corporindo)  

CV Missouri 

/ (“Terlapor 
X”)  

DOC FS  Pelanggannya 

hanya 
disekitar 
Tasikmalaya 

dan Ciamis 
(tidak seluruh 

wilayah 
Indonesia) 

(Vide butir 4 

halaman 9, 
dan  butir 9, 
halaman 10, 

BAP CV 
Missouri)  

PT Reza 

Perkasa / 
(“Terlapor 

XI”) 

DOC FS Jombang, 

Jawa Barat 
yaitu Cianjur, 

Pekanbaru, 
Jawa Timur 
(tidak seluruh 

wilayah 
Indonesia) 

(Vide butir 3 

halaman 9, 
dan  butir 

21, halaman 
11, BAP PT 
Reza 

Perkasa)  

PT Satwa 
Borneo Jaya 
/ (“Terlapor 

XII”) 

PS dan 
DOC FS 

Jakarta dan 
Kalimantan 
Barat (tidak 

seluruh 
wilayah 

Indonesia) 

(Vide butir 7, 
halaman 9,  
BAP PT 

Satwa 
Borneo Jaya)  

 

j. Berdasarkan fakta di atas, Terlapor I tidak 

berada dalam pasar produk yang sama 

dengan pelaku usaha yang memproduksi 

Bibit Ayam (Broiler) atau DOC FS.  ----------  

Adalah hal yang tidak mungkin bagi 

Terlapor I bersaing dengan produsen DOC 

FS dalam suatu pasar geografis yang sama 

sedangkan ditinjau dari produknya saja 
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sudah berbeda dan bukan berada pada 

pasar produk yang sama. ---------------------  

k. Bahwa di dalam Peraturan KPPU Nomor 4 

Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 

(Penetapan Harga) UU No. 5/1999 

(“Perkom No. 4/2011”), telah ditentukan 

bahwa proses pembuktian pelanggaran 

dilakukan dengan beberapa tahapan 

seperti yang digambarkan dalam kerangka 

alur berikut ini: (vide bukti Kesimpulan 

Terlapor I -----------------------------------------  

l. Dalam skema tersebut, tahapan pertama 

yang harus dilakukan adalah pembuktian 

bahwa 2 (dua) atau lebih pelaku usaha 

yang diduga melakukan pelanggaran 

berada dalam pasar bersangkutan yang 

sama. ---------------------------------------------  

m. Apabila pendefinisian pasar bersangkutan 

tidak tercapai karena terbukti bahwa 

pasarnya berbeda, maka perkara harus 

STOP atau DIHENTIKAN. ---------------------  

n. Dengan demikian, pedoman yang disusun 

oleh KPPU tersebut telah menyatakan 

dengan jelas bahwa pembuktian atas pasar 

bersangkutan adalah langkah awal untuk 

menganalisis persaingan usaha. Jika 

terdapat kesalahan dalam menetapkan 

pasar bersangkutan pada tahap awal 

analisis persaingan usaha, maka analisis 

dan kesimpulan yang didasarkan pada 

definisi yang salah adalah keputusan yang 

cacat dan tidak dapat diandalkan. ----------  

o. Bahwa selain itu, dalam persidangan telah 

terbukti Terlapor I bukanlah pihak yang 

melakukan pengafkiran dini (Error in 

Persona) sebagaimana diinstruksikan pada 
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Surat Tanggal 15 Oktober 2015 dan Surat 

23 November 2015. (Vide Bukti TI- 2 dan 

Vide Bukti TI- 3).  -------------------------------  

24.8.5 Sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.1.3.1 

Kesimpulan ini bahwa berdasarkan Izin Usaha Tetap 

Terlapor I, yang menjadi kegiatan usaha Terlapor I 

adalah pengolahan makanan ternak, pengolahan dan 

pengawetan daging (untuk keperluan sendiri), BUKAN 

Bibit Ayam (Broiler) atau DOC FS. ------------------------  

24.8.6 Bahwa sekalipun pelaku kegiatan usaha Bibit Ayam 

Pedaging (Broiler) atau DOC FS adalah anak 

perusahaan dari Terlapor I. Pada faktanya, Terlapor I 

tidak mencampuri atau melakukan kendali atas 

keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen 

masing-masing anak perusahaannya. Terlapor I 

dengan anak perusahaannya memiliki Direksi serta 

manajemen yang secara mandiri dapat mengambil 

setiap keputusan dari setiap anak perusahaan. Hal 

ini dikarenakan Terlapor I dengan anak 

perusahaannya memiliki tanggung jawab yang 

terpisah sebagai badan hukum yang mandiri (Persona 

standi in judicio). ---------------------------------------------  

 Hal ini sebagaimana fakta persidangan yang 

disampaikan oleh Bapak Jemmy Wijaya dalam 

kapasitasnya sebagai Direktur Operasional 

CPI/Terlapor I pada persidangan hari Senin, 8 

Agustus 2016 yaitu: “Di model managemen cpi ini 

tidak bisa seperti itu. Misalnya ada salah satu 

perusahaan obat-obatan hewan sebagai anak 

perusahaan, saya tidak bisa menginstruksi mereka, 

sarna sekali tidak boleh. Mereka (masing-masing anak 

perusahaan) sudah memi1iki policy dan planning 

masing-masing. Contoh misalnya salah satu anak 

perusahaan adalah terkait obat-obatan hewan, saya 

tidak bisa menginstruksi mereka, sarna sekali tidak 
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boleh.” (Vide butir 60, halaman 21, BAP PT Charoen 

Pokphand Indonesia, Tbk). ---------------------------------  

24.8.7 Bahwa keterangan Terlapor I diatas ditegaskan oleh 

pendapat Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., 

dalam kapasitasnya sebagai Ahli Hukum Bisnis, yang 

diajukan oleh Terlapor II, melalui pendapat yang 

disampaikannya pada persidangan hari Jumat, 22 

Juli 2016, yang menjelaskan bahwa sebagai badan 

hukum, Perseroan Terbatas (“PT”) memiliki status 

hukum yang mandiri sebagai subjek hukum, 

sehingga PT memiliki hak, kewajiban dan tanggung 

jawab sendiri, sebagaimana dikutip berikut: ------------  

 

Pertanyaan Terlapor I: --------------------------------------  

“Tadi di awal persidangan sempat dijelaskan 

mengenai profile Ahli sebagai Ahli Hukum Perusahaan. 

Apa misalnya perusahaan A dan perusahaan B 

setelah disahkan sebagai perseroan terbatas tersebut 

kemudian mempunyai tangung jawab yang terbatas?” 

Jawaban Ahli: ------------------------------------------------  

“Setelah disahkan Menteri menjadi badan hukum, 

maka teori tersebut menyatakan dia mempunyai 

status hukum yang mandiri sebagai subjek hukum 

layaknya orang sehingga mempunyai tanggungjawab 

sendiri, mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Bisa 

digugat bisa menggugat. Bisa menjadi debitur bisa 

menjadi kreditur. Siapa yang mewakili, yaitu 

direksinya menurut Undang-Undang PT.” (Vide butir 

34, halaman 23, BAP Prof. Nindyo Pramono, S.H.MS.).

 ------------------------------------------------------------------  

 

24.8.8 Bahwa apabila laporan keuangan Terlapor I 

terkonsolidasi dengan laporan keungan anak 

perusahaannya, karena didasarkan pada ketentuan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) 

Nomor 4, yang menyatakan bahwa: “Dalam menyusun 
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laporan keuangan konsolidasian, entitas 

menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan 

entitas anak satu per satu.” Namun, disamping itu, 

berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan 

Tahunan Perusahaan yang diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 (“PP No. 24/1998”) 

menyatakan bahwa, “Adanya ketentuan dalam PSAK 

yang mewajibkan induk perusahaan menyajikan 

laporan keuangan konsolidasi tidak menghapuskan 

kewajiban bagi anak perusahaan yang memenuhi 

salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4, untuk menyampaikan Laporan Keuangan 

Tahunan perusahaan.”  ----------------------------------------------  

 Oleh karena itu, terlepas Terlapor I memiliki laporan 

keuangan yang terkonsolidasi atau tidak, Terlapor I 

tetap merupakan badan hukum yang terpisah dengan 

anak perusahaannya dan memiliki tanggung jawab 

hukum yang berbeda. ---------------------------------------  

24.8.9 Dengan demikian, terbukti bahwa dugaan kartel 

mengenai afkir dini PS terhadap Terlapor I adalah 

Error in Persona, karena Terlapor I tidak termasuk 

dalam Pasar Bersangkutan sebagaimana diatur pada 

Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 dan bukan pihak 

yang menghasilkan DOC FS, sehingga Majelis Komisi 

sudah seharusnya menghentikan perkara ini dan 

menyatakan Terlapor I tidak bersalah. -------------------  

24.9 Tentang tidak terpenuhi unsur perjanjian kartel berdasarkan 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. ---------------------------------------  

Walaupun unsur Pasal 11 UU No. 5/1999 tidak lagi relevan 

terhadap Terlapor I yang dikarenakan instruksi afkir dini PS 

(Terlapor I bukan pihak yang melakukan afkir dini) 

dimaksudkan untuk menolong peternak dan Terlapor I tidak 

berada dalam pasar bersangkutan yang sama (Error in Persona), 

maka sudah seharusnya Terlapor I tidak memenuhi unsur Pasal 

11 UU No. 5/1999. Namun demikian, untuk memberi 



 

 
-157 - 

 

 

 

 

pemahaman yang lebih luas, Terlapor I akan memberikan 

penjelasan lebih lanjut sebagai berikut: ------------------------------  

24.9.1 Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa 

penentuan pasar bersangkutan dalam perkara ini 

adalah salah, dan oleh karenanya Perkara ini Harus 

Dihentikan, dan Terlapor I seharusnya dinyatakan 

tidak bersalah ------------------------------------------------  

24.9.2 Dalam Laporan Dugaan Kartel disebutkan bahwa 

Terlapor I diduga melanggar Pasal 11 UU No. 5/1999, 

yang dikutip 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 persaingan usaha tidak sehat.” -  

 Tim Investigator mendalilkan bahwa telah terjadi 

kesepakatan pemotongan/pengafkiran induk ayam 

pedaging (PS) dan pemotongan HE FS oleh pelaku 

usaha pembibitan tahun 2015 di Indonesia. ------------  

24.9.3 Terlapor I dengan tegas menyatakan bahwa perjanjian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU 

No.5/1999 tidak pernah ada, dengan alasan-alasan 

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

1. Alasan Pertama Pengafkiran Dini Bukanlah 

Perjanjian/Kesepakatan Melainkan Instruksi 

dari Pemerintah. --------------------------------------  

a. Bahwa pada halaman 22 – 23 Laporan 

Dugaan Kartel disebutkan bahwa Para 

Terlapor, yaitu pelaku usaha pembibitan 

telah melakukan kesepakatan tertulis 

berdasarkan hasil rapat pembahasan 

permasalahan dan solusi mengatasi 

keterpurukan harga ayam ras hidup yang 

tidak dilandasi oleh pertimbangan 

peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku melainkan hanya didasari oleh 

kepentingan bisnis semata. -------------------  

b. Kembali Terlapor I tegaskan bahwa 

Terlapor I bukan Pelaku Usaha 

Pembibitan. --------------------------------------  

 Perlu disampaikan kembali bahwa 

pengafkiran dini PS dilaksanakan (tidak 

oleh Terlapor I) berdasarkan: -----------------  

Surat Tanggal 15 Oktober 2015 dari Dirjen 

PKH yang meminta agar para pelaku usaha 

segera melakukan pengafkiran dini atas 

bibit PS untuk menjaga keseimbangan 

iklim berusaha yang kondusif bagi pelaku 

usaha ayam ras dan untuk mengantisipasi 

kelebihan penyediaan Bibit Ayam (Broiler) 

atau DOC FS dan untuk menyimbangkan 

supply dan demand bibit ayam ras; dan 

 Surat Tanggal 23 November 2015 dari 

Dirjen PKH yang memerintahkan untuk 

melaksanakan Afkir Dini Tahap II dan 

Tahap III. --------------------------------------------------  

c. Terkait dengan permasalahan hukum 

tentang perjanjian, perlu disampaikan 

bahwa tidak semua yang disepakati secara 

bersama-sama merupakan perjanjian 

(overeemkost) ex Pasal 1311 juncto 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(“KUHPerdata”), namun ada kesepakatan 

yang merupakan tindakan bersama-sama 

(gesammtakt), dimana para pihak tidak 

mempunyai hak tuntut terhadap yang 

lainnya, dan bahwa tindakan bersama-

sama (gesammtakt) bukan merupakan 

perjanjian (overeemkost) ex Pasal 1311 

juncto 1320 KUHPerdata. ----------------------  
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d. Bahwa kesepakatan tanggal 14 September 

2015 tidak dapat dikategorikan sebagai 

perjanjian, karena para pihak tidak 

mempunyai hak tuntut kepada yang 

lainnya. Dengan demikian apabila ada 

suatu perbuatan merupakan gessammtakt, 

maka perbuatan tersebut tidak bisa 

dikategorikan sebagai kartel sebagaimana 

yang diatur di dalam Pasal 11 UU No. 

5/1999. Hal ini telah ditegaskan oleh Prof. 

Nindyo Pramono, S.H., M.S., dalam 

kapasitasnya sebagai Ahli Hukum Bisnis, 

yang diajukan oleh Terlapor II, melalui 

keterangan tertulis yang disampaikannya 

pada persidangan hari Jumat, 22 Juli 

2016, yang menjelaskan sebagai berikut: --  

- “Prinsip-prinsip yang harus 

diperhatikan dalam menentukan 

adanya perjanjian berdasarkan 

KUHPerdata adalah adanya dua pihak 

yang saling mengikatkan diri satu 

dengan yang lain, adanya kesepakatan 

yang sesuai dan saling bergantung 

sama dengan yang lain, dengan 

tujuan  untuk menimbulkan akibat 

hukum.” (Vide butir 3, hal 2, 

Keterangan Tertulis Ahli Prof. Nindyo 

Pramono, S.H., M.S.). 

- “Gesammtakt adalah perbuatan 

bersama yang tidak sesuai dan tidak 

saling bergantung. Sementara 

overeenskomst adalah perjanjian yang 

harus sesuai dan saling bergantung 

pada kehendak masing-masing pihak 

untuk mencapai 

persetujuan/kesepakatan.” 
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- Bahwa Gessammtakt bukanlah 

sebuah “Perjanjian”.  

- “Tidak semua tindakan banyak pihak 

dalam teori hukum perdata merupakan 

perjanjian. Kalau kita melihat orang 

mendirikan sebuah perseroan terbatas, 

maka di sana memang ada sepakat 

dari beberapa orang menuju ke tujuan 

bersama, yaitu mendirikan perseroan. 

Tidak ada yang menyangkal, bahwa di 

sana ada beberapa orang yang 

melakukan tindakan hukum yang 

menuju ke satu tujuan tertentu, tetapi 

kita juga merasakan adanya sesuatu 

yang berbeda dengan perjanjian 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 

1313 jo. Pasal 1320 KUHPerdata. Pada 

perjanjian sebagaimana diatur di 

dalam Pasal 1313 jo. 1320 

KUHPerdata, terlihat bahwa 

pernyataan yang satu ditujukan 

kepada yang lain, ada dua pihak yang 

saling berhadapan-hadapan, yang 

satu menawarkan kepada dan 

diterima oleh pihak yang lain.” (Vide 

butir 15, halaman 12, Keterangan Ahli 

Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S.).  

e. J. Satrio dalam bukunya Hukum 

Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

tahun 2001, halaman 11-13, (Vide Bukti TI 

– 4) menjelaskan bahwa istilah gesammtakt 

diusulkan oleh Gierke dan Kuntze untuk 

menyebut “Peristiwa pendirian perseroan 

dimana pernyataan para pendiri tertuju 

pada suatu tujuan yang sama, sehingga 
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pernyataan mereka seakan-akan berjalan 

sejajar.” ------------------------------------------  

 Dalam hal ini, J. Satrio mengilustrasikan 

gesammtakt dalam tindakan pendirian 

perseroan yang mana masing-masing 

pendiri memiliki tujuan yang sama, yaitu 

mendirikan sebuah perseroan, tanpa ada 

hak menuntut satu sama lain. ---------------  

f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di 

atas, kesepakatan tanggal 14 September 

2015 tidak dapat dikategorikan sebagai 

perjanjian, karena para pihak tidak 

mempunyai hak tuntut kepada yang 

lainnya. -------------------------------------------  

g. Di samping alasan bahwa kesepakatan 

tanggal 14 September 2015 tidak dapat 

dikategorikan sebagai perjanjian, yaitu 

karena para pihak tidak mempunyai hak 

tuntut kepada yang lainnya, juga 

kesepakatan tanggal 14 September 2015 

merupakan pelaksanaan 

instruksi/perintah ataupun kebijakan 

(freies ermessen) Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen PKH, Kementerian Pertanian RI, 

yang mengikat kepada warga negara. 

Adanya intervensi atau keterlibatan 

Pemerintah mengakibatkan bahwa 

kesepakatan tanggal 14 September 2015 

tidak dapat dikategorikan sebagai 

perjanjian. Hal ini didukung oleh 

keterangan  Prof. Nindyo Pramono, S.H., 

M.S, dalam kapasitasnya sebagai Ahli 

Hukum Bisnis, yang diajukan oleh Terlapor 

II dalam persidangan hari Jumat, 22 Juli 

2016 di bawah sumpah memberikan 

pendapat sebagai berikut: ---------------------  
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Pertanyaan Terlapor II:  

“Apabila ada sebuah dokumen yang 

bunyinya "Hasil Kesepakatan Rapat 

Pembahasan Permasalahan dan Solusi 

Mengatasi Keterpurukan Harga Ayarn Ras 

Hidup di Tingkat Peternak" per tanggal 14 

September 2015 yang ditandatangani para 

pihak dan mengetahui pemerintah. Jadi ada 

Hasil Kesepakatan, Rapat Pembahasan, 

ditandatangani dari para pihak 

perusahaan, dan mengetahui pemerintah. 

Apakah itu bisa dikategorikan sebagai 

perjanjian?” 

 

Jawaban Ahli: 

“Tidak. Itu menurut teori, saya konsisten 

bahwa itu masuk dalam kualifikasi 

perbuatan bersama atau gesammtakt. Itu 

bukan kesepakatan dalam konteks yang 

merupakan salah satu syarat lahirnya 

perjanjian. Kesepakatan karena adanya 

himbauan pemerintah misalnya keputusan 

rapat seperti yang sudah diilustrasikan. 

Kalau bapak ibu sekalian kita hadir di 

dalam ruangan ini kemudian sepakat untuk 

menunjuk saya sebagai Ketua, itu 

perbuatan bersama. Karena apa, Begitu 

saya tidak mau menjadi Ketua atau saya 

wanprestasi, yang dalam perjanjian, saya 

tidak melaksanakan kesepakatan itu, apa 

bapak ibu bisa menggugat saya karena 

wanprestasi. Tidak. Itulah perbuatan 

bersama bukan overeenkomst.”  
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(Vide butir 20, halaman 17, BAP Ahli Prof. 

Nindyo Pramono, S.H., M.S.) 

 

Selanjutnya, Ahli Prof. Nindyo Pramono, 

S.H., M.S., menjelaskan:  

“Kalau pelaku usaha atau seseorang 

diundang Pemerintah dalam suatu 

pertemuan terbuka kemudian dihimbau oleh 

pemerintah untuk melakukan suatu 

perbuatan tertentu yang itu merupakan 

suatu kebijakan pemerintah, mungkin 

tujuannya adalah untuk stabilisasi harga 

atau tujuannya justru untuk menolong 

pelaku usaha kecil, mikro, dan sebagainya 

maka menurut saya itu tidak masuk dalam 

kategori kartel.” (Vide butir 16, halaman 

16, BAP Ahli Prof. Nindyo Pramono, 

S.H.M.S.). 

h. Bahwa kesepakatan Tanggal 14 September 

2015 yang ditandatangani para pihak (hal 

mana Terlapor I tidak termasuk dalam 

pihak), dengan ada “mengetahui” oleh 

Pemerintah dikategorikan sebagai 

perbuatan bersama atau gesammtakt, 

sebab kemudian antara para pihak yang 

bersepakat tidak dapat menuntut 

pemenuhan kesepakatan terhadap satu 

dan yang lainnya dalam rangka terjadi 

wanprestasi.  ------------------------------------  

i. Berdasarkan pendapat ahli di atas, 

pertemuan tertanggal 14 September 2015 

yang dilakukan di tempat terbuka atas 

undangan dari pihak ketiga, yaitu 

Pemerintah yang nota bene mempunyai 

wewenang untuk menjaga stabilisasi harga 

demi kepentingan umum, merupakan 
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tindakan yang tidak termasuk dalam 

kategori kartel berdasarkan Pasal 11 UU 

No. 5/1999. --------------------------------------  

j. Di samping itu, situasi pertemuan tanggal 

14 September 2015 memaksa pelaku 

usaha pembibitan (bukan bidang usaha 

Terlapor I) untuk mematuhi perintah 

Dirjen PKH. Terdapat sanksi yang 

ditakutkan akan mengancam “nyawa” 

kegiatan usaha para pelaku usaha 

pembibitan (bukan bidang usaha Terlapor 

I) yang disampaikan oleh Dirjen PKH. Hal 

ini dibuktikan dalam fakta persidangan, 

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

- Keterangan terlapor yang menyatakan 

bahwa Dirjen PKH akan mengenakan 

sanksi bagi pihak yang tidak 

melaksanakan afkir dini di antaranya 

keterangan dari:  

a. Terlapor II  

(Vide butir 276, halaman 49, BAP 

PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk); 

b. Terlapor III  

(Vide butir 116, halaman 28, BAP 

PT Malindo Feedmil, Tbk); 

c. Terlapor IV  

(Vide butir 97, halaman 21, dan 

butir 126, halaman 26, butir 127, 

halaman 26, BAP PT CJ-PIA); 

d. Terlapor V  

(Vide butir 89, halaman 20, dan 

butir 155, halaman 29, BAP PT Taat 

Indah Bersinar); 

e. Terlapor VI  

(Vide butir 80, halaman 20, BAP PT 

Cibadak Indah Sari Farm); 



 

 
-165 - 

 

 

 

 

f. Terlapor VII  

(Vide butir 89, halaman 21, BAP PT 

Hybro Indonesia); 

g. Terlapor VIII  

(Vide butir 71, halaman 20, BAP PT 

Expravet Nasuba); 

h. Terlapor IX  

(Vide butir 209, halaman 38, BAP 

PT Wonokoyo Jaya Corporindo); 

i. Terlapor X 

(Vide butir 84, halaman 24, BAP PT 

Expravet Nasuba); 

j. Terlapor XI  

(Vide butir 135, halaman 25, BAP 

PT Reza Perkasa); dan 

k. Terlapor XII 

 (Vide butir 57, halaman 14, BAP PT 

Satwa Borneo Jaya). 

- Bahwa berdasarkan keterangan 

terlapor lainnya, Dirjen PKH 

menyampaikan adanya sanksi yang 

akan dijatuhkan bagi pelaku usaha 

pembibitan (bukan bidang usaha 

Terlapor I) apabila tidak melaksanakan 

afkir dini (yang mana Para Terlapor 

melaksanakan afkir dini setelah 

dikeluarkan instruksi Surat Tanggal 15 

Oktober 2015 dan Surat Tanggal 23 

November 2015).  

- Saksi Veronica Indrarini, dalam 

kapasitasnya sebagai Marketing 

Manager PT Panca Patriot Prima 

(“PPP”), yang diajukan oleh Tim 

Investigator, di bawah sumpah 

menyatakan bahwa: “Kalau tidak ada 

sanksinya kami tidak akan ikut.” (Vide 
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butir 143, halaman 22, BAP Saksi 

Veronica Indrarini); 

- Saksi Fakta Sik Wei Tjien, dalam 

kapasitasnya sebagai Farming Director 

PT Sierad Produce Tbk. (“Sierad”), yang 

diajukan oleh Tim Investigator dalam 

persidangan hari Selasa, 17 Mei 2016, 

di bawah sumpah menyatakan bahwa: 

 

Pertanyaan Terlapor I: 

“Apakah pada tanggal 14 September 

2015, perusahaan-perusahaan yang 

hadir dalam pertemuan langsung setuju 

terhadap permintaan Ditjen terkait afkir 

dini?” 

Jawaban Saksi: 

 “Tidak, karena ada ketidaksepahaman 

dan meeting yang dilakukan pun sangat 

panjang.” (Vide butir 129 hal. 22 BAP 

Saksi Sik Wei Tjien); 

 

- Saksi Ir. Musbar dalam kapasitasnya 

sebagai Sekretaris Tim Ad Hoc, yang 

diajukan oleh Tim Investigator dalam 

persidangan hari Rabu, 1 Juni 2016, di 

bawah sumpah menyatakan bahwa: 

“Pada saat itu bukan siapa menginisiasi 

siapa lagi tetapi lebih ditekankan siapa 

yang tidak afkir dini akan dikenakan 

sanksi administratif.” (Vide butir 119, 

halaman 30, BAP Saksi Ir. Musbar); 

“siapa yang tidak setuju akan 

dikenakan sanksi administratif. Hal 

tersebut disampaikan pada pukul 21.20 

WIB malam.” (Vide butir 120, halaman 

31, BAP Saksi Ir. Musbar). 
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- Bahwa adanya keterlibatan Pemerintah 

yang memerintahkan pelaku usaha 

pembibitan (bukan bidang usaha 

Terlapor I) dalam hal ini didukung 

dengan keterangan Saksi Dr. Ir. 

Muladno, MSC., dalam kapasitasnya 

sebagai Dirjen PKH pada periode Juni 

2015 - Juli 2016 yang diajukan oleh 

Tim Investigator dalam persidangan 

hari Rabu, 18 Mei 2016, dengan di 

bawah sumpah memberikan 

keterangan terkait latar belakang 

dirinya memberikan instruksi afkir 

dini: “saya sebutkan bagi pelaku usaha 

yang tidak tunduk melakukan afkir dini 

sesuai proporsi yang sudah disepakati 

maka akan dikenakan sanksi. 

Sanksinya antara lain dengan 

pengurangan ijin jumlah bibit yang akan 

diimpor atau jumlah pakan sehingga 

ada kendali yang saya pegang untuk 

meyakini bahwa afkir dini harus 

dilaksanakan.” (Vide butir 5, halaman 

9, BAP Saksi Sdr. Dr. Ir. Muladno, 

MSC.); 

“Keinginan saya adalah saya hanya 

ingin itu segera diputuskan saja. Saya 

tidak tahu mengenai HE FS namun 

untuk pengafkiran dini merupakan 

inisiatif dari saya setelah melakukan 42 

pertemuan namun tidak ada hasilnya 

itu.” (Vide butir 87 hal 24 BAP Saksi 

Sdr. Dr. Ir. Muladno, MSC.); 

Pertanyaan Investigator: 

 “Siapa yang menginisiasi pertemuan 

tersebut?” 
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 Jawaban Saksi: 

“Saya sendiri yang mengundang 14 

perusahaan breeder pada saat itu 

dimana yang hadir ada Pak Anton 

Supit, Pak Krissantono, Pak Misbar, 

Sekjen dan para Direktur.” (Vide butir 

52, halaman 18, BAP Saksi Sdr. Dr. Ir. 

Muladno, MSC.); 

 “.... saya hanya memerintahkan untuk 

dibuatkan undangan kepada 

perusahaan pembibitan di Kementerian 

Kehutanan.” (Vide butir 247, halaman 

48, BAP Saksi Sdr. Dr. Ir. Muladno, 

MSC.); 

“Saya menginisiasi supaya 42 

pertemuan tanpa hasil apa-apa itu tidak 

terulang lagi.” (Vide butir 88 hal 24 BAP 

Saksi Sdr. Dr. Ir. Muladno, MSC.); 

 

“.....peternak menangis hampir 2-3 

tahun yang kemudian hanya dijawab 

oleh pemerintah dengan pertemuan 42 

kali namun tidak ada hasil apa-apa 

sehingga saya sebagai bapaknya 

peternakan merasa harus turun 

tangan.” (Vide butir 94, halaman 24, 

BAP Saksi Sdr. Dr. Ir. Muladno, MSC.). 

- Saksi meyakinkan para peternak untuk 

ikut dalam pertemuan tanggal 14 

September 2015 dalam rangka 

pelaksanaan afkir dini dengan cara 

bersimpati dengan masalah-masalah 

yang dialami oleh para peternak. Lebih 

lanjut, saksi menjelaskan bahwa 

ungkapan “Demi merah putih” adalah 

suatu pengorbanan. Intinya adalah 
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untuk bersama-sama membangun 

bangsa salah satunya melalui 

peternakan. Berikut merupakan 

pernyataan Saksi terkait dengan 

instruksi yang diberikan tersebut: 

“Karena saya sebagai Pemerintah dan 

tugasnya Pemerintah adalah mengatur 

maka Pemerintah harus mengambil 

tanggung jawab apapun resikonya 

apalagi ini untuk petemak kecil.” (Vide 

butir 229 hal 46 BAP Saksi Sdr. Dr. Ir. 

Muladno, MSC.); 

 “..Dalam pertemuan itu saya juga 

diberikan kewenangan penuh untuk 

mengambil keputusan apapun dan para 

pembibit akan menurut mengikuti 

hasilnya. Sehingga pada saat itu karena 

jeritan petemak sudah bertahun-tahun 

bahwa terjadi over supply sehingga 

harga jatuh maka disepakati afkir dini 

sebesar 6 juta ekor. Itu memang 

perintah saya.” (Vide butir 5 halaman 

10 BAP Saksi Sdr. Dr. Ir. Muladno, 

MSC.). 

k. Bahwa hasil rapat tanggal 14 September 

2015 bukanlah landasan dari pelaksanaan 

afkir dini PS. ------------------------------------  

Bahwa hasil rapat tanggal 14 September 

2015 tidak dilaksanakan oleh Terlapor I 

dan terlapor lainnya. Pelaksanaan afkir 

dini yang bukan dilaksanakan oleh 

Terlapor I namun oleh pelaku usaha 

pembibitan (bukan bidang usaha Terlapor 

I) dilaksanakan berdasarkan instruksi 

Dirjen PKH pada Surat Tanggal 15 Oktober 

2015 dan Surat Tanggal 23 November 
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2015. Hal ini dibuktikan dengan fakta 

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

- Bahwa pelaksanaan pengafkiran dini 

1.000.000 (satu juta) ekor PS yang 

dilakukan oleh PT Charoen Pokphand 

Jaya Farm (bukan oleh Terlapor I) 

dilaksanakan setelah diterbitkannya 

Surat Tanggal 15 Oktober 2015 yaitu 

pada tanggal 23 Oktober sampai 

dengan tanggal 2 November 2015 dan 

afkir dini tahap kedua setelah Surat 

Tanggal 23 November 2015 yaitu pada 

tanggal 7 – 18 Desember 2015. (Vide 

Berita Acara Afkir Dini   PT Charoen 

Pokphand Jaya Farm). -------------------  

- Terlapor II melaksanakan afkir dini 

pada tanggal 23 Oktober 2015, 

Terlapor III pada bulan Oktober 

setelah Surat Tanggal 15 Oktober 

2015, Terlapor IV tidak melakukan 

afkir dini karena tidak memiliki PS, 

begitu pula Terlapor V juga tidak 

melakukan afkir dini karena tidak 

memiliki PS, Terlapor VI pada tanggal 

23 – 29 Oktober 2015, Terlapor VII 

pada tanggal tidak melakukan afkir 

dini karena tidak memiliki PS, 

Terlapor VIII pada tanggal 23-30 

November 2015, Terlapor IX pada 

tanggal 24 Oktober 2015, Terlapor X 

pada tanggal 24 Oktober 2015,  dan 

Terlapor II serta Terlapor XII setelah 

diterbitkannya Surat Perintah Tanggal 

23 November 2015. (Vide Berita Acara 

Afkir Dini pelaku usaha pembibitan 

(bukan bidang usaha Terlapor I)). -----  
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- Bahwa tidak hanya afkir dini yang 

tidak dilaksanakan berdasarkan rapat 

tanggal 14 September 2015, namun 

pemotongan HE FS dalam poin 4 dari 

hasil rapat tanggal 14 September 2015 

juga tidak pernah dilaksanakan. Poin 

4 tersebut dikutip sebagai berikut: 

“Pemotongan HE FS 40% dimulai 

tanggal 9-30 September 2015 dengan 

pengawasan dilakukan secara cross 

monitoring dari semua unsur pembibit 

dan Pemerintah” --------------------------  

- Hingga saat ini, poin pemotongan HE 

FS tidak pernah dilaksanakan oleh 

para pelaku usaha pembibitan (bukan 

bidang usaha Terlapor I). ----------------   

- Hal ini dibuktikan berdasarkan fakta 

persidangan dimana hal tersebut 

disampaikan oleh Terlapor V (Vide 

butir 187 dan butir 188 halaman 34 

BAP Terlapor V, PT Taat Indah 

Bersinar), Terlapor VI (Vide butir 71 

halaman 18 BAP Terlapor VI, PT 

Cibadak Indah Sari Farm), Terlapor 

VII (Vide butir 66 halaman 18 BAP 

Terlapor VII, PT Hybro Indonesia, 

Tbk), Terlapor IX (Vide butir 214 

halaman 38 BAP Terlapor IX, PT 

Wonokoyo Jaya Corporindo) dan 

Terlapor XI (Vide butir 86 halaman 18 

BAP Terlapor XI, PT Reza Perkasa).  ---  

l. Berdasarkan hal-hal di atas terbukti 

bahwa: --------------------------------------------  

- Adanya intervensi atau keterlibatan 

Pemerintah sebagai pihak ketiga, 

maka surat tanggal 14 September 
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2015 tidak dapat dikategorikan 

sebagai perjanjian, karena hal 

tersebut tidak sesuai dengan Pasal 

1320 KUHPerdata dan oleh karenanya 

tidak dapat dikategorikan sebagai 

Kartel berdasarkan Pasal 11 UU No. 5 

tahun 1999. -------------------------------  

- Dalam Perkara a quo, pelaku usaha 

pembibitan melakukan perbuatan 

bersama untuk afkir dini adalah 

didasarkan pada instruksi Pemerintah 

untuk tujuan yang lebih besar yaitu 

menolong peternak dan perekonomian 

dalam rangka menstabilkan harga. ----  

- Unsur Perjanjian pada Pasal 11 UU 

No. 5/1999 tidak terbukti dan sudah 

seharusnya Majelis Komisi 

membatalkan Perkara ini dan 

menyatakan Terlapor I tidak bersalah. 

2. Alasan Kedua Pengafkiran Dilakukan Sebagai 

Bentuk Pelaksanaan Undang-Undang Sehingga 

Dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf a UU 

No. 5/1999. -------------------------------------------  

a. Bahwa Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 

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

a. “Yang dikecualikan dari ketentuan 

undang-undang ini adalah: 

b. Perbuatan dan atau perjanjian yang 

bertujuan melaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

atau” 

b. Bahwa pada kenyataannya penerbitan 

instruksi/perintah mengenai afkir dini 

bibit ayam ras (PS) oleh Dirjen PKH 

dilakukan berdasarkan kewenangannya 

sebagai Pejabat Negara yang bertujuan 
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melaksanakan peraturan perundang-

undangan, yaitu UU Peternakan, UU 

Pangan dan Perpres No. 45/2015 

sebagaimana diuraikan sebagai berikut: ---  

c. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2014. -------------  

Pasal 1 butir 45 dan 46 UU Peternakan: 

“Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut 

Pemerintah adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Menteri adalah menteri yang tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang peternakan 

dan kesehatan hewan.” 

 

Pasal 36 UU Peternakan: 

i. “Pemerintah berkewajiban untuk 

menyelenggarakan dan memfasilitasi 

kegiatan pemasaran Hewan atau 

Ternak dan Produk Hewan di dalam 

negeri maupun ke luar negeri; 

ii. Pemasaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diutamakan untuk 

membina peningkatan produksi dan 

konsumsi protein hewani dalam 

mewujudkan ketersediaan pangan 

bergizi seimbang bagi masyarakat 

dengan tetap meningkatkan 

kesejahteraan pelaku usaha 

Peternakan; 



 

 
-174 - 

 

 

 

 

iii. Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kewenangannya 

berkewajiban untuk menciptakan iklim 

usaha yang sehat bagi pemasaran 

Hewan atau Ternak dan Produk 

Hewan.” 

 

Pasal 76 UU Peternakan: 

“Pemberdayaan peternak, usaha di bidang 

peternakan, dan usaha di bidang 

kesehatan hewan dilakukan dengan 

memberikan kemudahan bagi kemajuan 

usaha di bidang peternakan dan kesehatan 

hewan serta peningkatan daya saing. 

Kemudahan meliputi: 

i. pengaksesan sumber pembiayaan, 

permodalan, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta informasi;  

ii. pelayanan peternakan, pelayanan 

kesehatan hewan, dan bantuan teknik;  

iii. penghindaran pengenaan biaya yang 

menimbulkan ekonomi biaya tinggi;  

iv. pembinaan kemitraan dalam 

meningkatkan sinergi antarpelaku 

usaha;  

v. penciptaan iklim usaha yang kondusif 

dan/atau meningkatan kewirausahaan;  

vi. pengutamaan pemanfaatan sumber 

daya peternakan dan kesehatan hewan 

dalam negeri;  

vii. pemfasilitasan terbentuknya kawasan 

pengembangan usaha peternakan;  

viii. pemfasilitasan pelaksanaan promosi 

dan pemasaran; dan/atau  

ix. perlindungan harga dan produk hewan 

dari luar negeri.” 
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d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan. ------------------------------------  

1. Undang-Undang Pangan memberikan 

kewajiban kepada Pemerintah untuk 

mengatur mengenai ketersediaan 

Cadangan Pangan Nasional, dimana di 

dalamnya termasuk mengenai gejolak 

harga pangan dan ketersediaan 

maupun kelebihan ketersediaan 

pangan. Ketentuan-ketentuan yang 

relevan dikutip sebagai berikut: 

 

Pasal 1 butir 8 UU Pangan: 

“Cadangan Pangan Nasional adalah 

persediaan Pangan di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

untuk konsumsi manusia  dan  untuk  

menghadapi masalah kekurangan 

Pangan, gangguan pasokan dan harga, 

serta keadaan darurat.” 

 

Pasal 17 juncto Pasal 18 UU Pangan: 

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

berkewajiban melindungi dan 

memberdayakan Pelaku Usaha Pangan 

sebagai produsen Pangan. Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah dalam 

memenuhi kebutuhan Pangan 

berkewajiban: 

i. memberikan penyuluhan dan 

pendampingan;  

ii. menghilangkan berbagai kebijakan 

yang berdampak pada penurunan 

daya saing; dan  

iii. melakukan pengalokasian 

anggaran.” 
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Pasal 22 ayat (1) huruf g juncto Pasal 

22 ayat (2) UU Pangan: 

“Ancaman Produksi Pangan 

merupakan kejadian yang dapat 

menimbulkan kegagalan Produksi 

Pangan yang disebabkan oleh 

kompetisi pemanfaatan sumber daya 

Produksi Pangan. Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah berkewajiban 

mengantisipasi dan menanggulangi 

ancaman Produksi Pangan melalui 

bantuan teknologi dan regulasi.” 

 

Pasal 24 huruf a dan b UU Pangan: 

“Cadangan Pangan Nasional dilakukan 

untuk mengantisipasi: 

a. “kelebihan Ketersediaan Pangan;  

b. gejolak harga Pangan.” 

 

Pasal 51 UU Pangan: 

(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; 

b. Manajemen Cadangan 

Pangan; dan 

c. Penciptaan iklim usaha 

pangan yang sehat. 

 

Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Pangan: 
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“Pemerintah berkewajiban melakukan 

stabilisasi pasokan dan harga Pangan 

Pokok di tingkat produsen dan 

konsumen. 

Stabilisasi pasokan dan harga Pangan 

Pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan untuk melindungi 

pendapatan dan daya beli Petani, 

Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan 

Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, 

serta menjaga keterjangkauan 

konsumen terhadap Pangan Pokok.”  

 

Pasal 56 huruf d UU Pangan: 

“Stabilisasi pasokan dan harga Pangan 

Pokok sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 dilakukan melalui:  

a. penetapan harga pada tingkat 

produsen sebagai pedoman 

pembelian Pemerintah;  

b. penetapan harga pada tingkat 

konsumen sebagai pedoman bagi 

penjualan Pemerintah;  

c. pengelolaan dan pemeliharaan 

Cadangan Pangan Pemerintah;  

d. pengaturan dan pengelolaan 

pasokan Pangan;  

e. penetapan kebijakan pajak 

dan/atau tarif yang berpihak pada 

kepentingan nasional;  

f. pengaturan kelancaran distribusi 

antarwilayah; dan/atau  

g. pengaturan Ekspor Pangan dan 

Impor Pangan.”  
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e. Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian. -----------------------  

- Instruksi/perintah yang dikeluarkan 

oleh Dirjen PKH dilakukan 

berdasarkan kewenangannya sebagai 

Pejabat Negara yang berwenang dalam 

mengeluarkan kebijakan peternakan 

sebagaimana diatur dalam Perpres No. 

45/2015, yang dikutip sebagai 

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

Pasal 2 Perpres No. 45/2015: 

“Kementerian Pertanian mempunyai 

tugas meyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pertanian 

untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan 

negara.” 

 

Pasal 3 (a) dan (b) Perpres No. 

45/2015: 

“Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 

2, Kementerian Pertanian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan penetapan 

kebijakan di bidang penyediaan 

prasarana dan sarana pertanian, 

peningkatan produksi padi, 

jagung, kedelai, tebu, daging, dan 

pertanian lainnya, serta 

peningkatan nilai tambah, daya 

saing, mutu, dan pemasaran hasil 

pertanian; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang 

penyediaan prasarana dan 
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sarana pertanian, peningkatan 

produksi padi, jagung, kedelai, 

tebu, daging, dan pertanian 

lainnya, serta peningkatan nilai 

tambah, daya saing, mutu, dan 

pemasaran hasil pertanian;” 

 

Pasal 22 huruf (a) s/d (c) Perpres No. 

45/2015: 

i. “perumusan kebijakan di bidang 

peningkatan penyediaan benih 

dan bibit ternak, produksi ternak, 

produksi pakan, penyehatan 

hewan, dan peningkatan 

kesehatan masyarakat veteriner, 

serta pascapanen, pengolahan, 

dan pemasaran hasil peternakan; 

ii. pelaksanaan kebijakan di bidang 

peningkatan penyediaan benih 

dan bibit ternak, produksi ternak, 

produksi pakan, penyehatan 

hewan, dan peningkatan 

kesehatan masyarakat veteriner, 

serta pascapanen, pengolahan, 

dan pemasaran hasil peternakan; 

iii. penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di bidang 

peningkatan penyediaan benih 

dan bibit ternak, produksi ternak, 

produksi pakan, penyehatan 

hewan, dan peningkatan 

kesehatan masyarakat veteriner, 

serta pascapanen, pengolahan, 

dan pemasaran hasil 

peternakan.” 



 

 
-180 - 

 

 

 

 

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan 

dan Penyimpanan Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting (“Perpres No. 

71/2015”). ---------------------------------------  

- Bahwa Pemerintah telah menetapkan 

daging ayam ras sebagai salah satu 

Barang Kebutuhan Pokok yang harus 

dikendalikan ketersediaan serta 

kestabilan harganya dalam rangka 

menjaga pemenuhan kebutuhan dan 

kesejahteraan masyarakat 

sebagaimana dikutip berikut dibawah 

ini: 

Pasal 2 angka 6 huruf a poin 3 huruf 

b) Perpres No. 71/2015: 

“Pemerintah Pusat menetapkan jenis 

Barang Kebutuhan Pokok hasil 

peternakan dan perikanan sebagai 

berikut: (a) daging ayam ras” 

 

Pasal 3 Perpres No. 71/2015: 

(1) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah mengendalikan 

Ketersediaan Barang Kebutuhan 

Pokok dan/atau Barang Penting di 

seluruh Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dalam jumlah 

yang memadai, mutu yang baik, 

dan harga yang terjangkau; 

(2) Untuk mengendalikan ketersediaan 

dan kestabilan harga Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah sesuai 
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dengan kewenangannya, secara 

sendiri atau bersama-sama, 

bertugas: a. meningkatkan dan 

melindungi produksi.” 

 

Pasal 5 Perpres No. 71/2015: 

(1) “Dalam kondisi tertentu yang dapat 

mengganggu kegiatan perdagangan 

nasional, Pemerintah Pusat wajib 

menjamin pasokan dan stabilisasi 

harga Barang Kebutuhan Pokok 

dan Barang Penting; 

(2) Kondisi tertentu yang dapat 

mengganggu kegiatan perdagangan 

nasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), merupakan kondisi 

terjadinya gangguan pasokan 

dan/atau kondisi harga Barang 

Kebutuhan Pokok dan/atau Barang 

Penting tertentu berada diatas 

harga acuan atau dibawah harga 

acuan; 

(3) Dalam melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Menteri menetapkan kebijakan 

harga, pengelolaan stok dan 

logistik, serta pengelolaan ekspor 

dan impor.” 

g. Berkenaan dengan pengecualian Pasal 50 

huruf a UU No. 5/1999, Ahli Dr. Zainal 

Arifin Mochtar, S.H., LL.M, dalam 

kapasitasnya sebagai Ahli Hukum 

Administrasi Negara yang diajukan oleh 

Terlapor II, di bawah sumpah memberikan 

keterangan sebagai berikut: ------------------  
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“Dalam kaitan dengan pihak yang terkena 

imbas. Ada 5 fungsi hukum directive, 

integrative, stabilitative, perfective, 

corrective. Dalam fungsi yang sangat besar 

dan jarak mustahil ketentuan tersebut 

harus diatur dalam satu perundang-

undangan saja. Jika dianggap dicantumkan 

dalam satu peraturan perundang-undangan 

saja itu mustahil maka harus dilihat 

peraturan UU lainnya dan harus dilihat 

secara keseluruhan, UU lain yang menjadi 

turunan dianggap menjadi produk wajib 

untuk melaksanakan ketentuan yang 

diminta dalam peraturan perundang-

undangan. Mustahil kalau kemudian semua 

tujuan diselesaikan dalam satu UU semata, 

pasti dibuat dalam UU pokok, peraturan 

operasional dan keputusan yang lebih 

bersifat teknis (ketetapan yang bersifat 

individual dan konkrit).” (Vide butir 20, 

halaman 18, BAP Ahli Dr. Zainal Arifin 

Mochtar, S.H., LLM). ---------------------------  

 “Ketika dia mengeluarkan surat keputusan, 

sepanjang itu menjadi bagian dari ranah 

kewenangannya maka dapat dianggap 

menjalankan tujuan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud. Apakah benar 

dengan tujuan perundang-undangan itu 

soal lain dan itu diuji benar atau tidaknya 

keputusan yang dibuat dalam proses 

lainnya.” (Vide butir 21 hal. 18 BAP Ahli 

Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM). ------  

“Sepanjang menjalankan peraturan 

perundang-undangan dianggap bagian 

dalam menjalankan peraturan perundang-

undangan ,.. dengan logika UU 10/2004 
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sepanjang itu bagian menjalankan UU 

sebagaimana mestinya, maka PP dan/atau 

peraturan pelaksana bisa dikeluarkan. 

Saya termasuk mengatakan Peraturan 

perundang-undangan yang dimaksud 

sebagai pelaksana tidak hanya dipandang 

dalam bentuk abstrak umum, karena tujuan 

hukum yang sangat luas. Maka dapat 

diterjemahkan selain abstrak umum juga 

ada tindakan yang bersifat individual 

konkrit. Makanya sangat mungkin menurut 

saya tindakan yang diambil dengan 

mengeluarkan keputusan berdasarkan 

kewenangan yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan itu adalah bagian 

dari melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Itu bagian 

penerjemahan saya.” (Vide butir 24, 

halaman 20, BAP Ahli Dr. Zainal Arifin 

Mochtar, S.H., LLM). ---------------------------  

“Saya mengatakan memang terdapat 

kesalahan besar karena kita mengubah 

genre cara berpikir kita mengenai 

peraturan. Dulu sebelum UU 10/2004 

dikeluarkan tentang tata cara peraturan 

perundang-undangan, peraturan 

perundang-undangan yang dibuat harus 

didelegasikan secara Iangsung oleh UU 

yang membuatnya, dulu tidak 

diperbolehkan PP atau Perpres mandiri 

kalau tidak diperintahkan UU-nya. UU 

harus menyebutkan secara tertulis bunyi 

diatur lebih dalam bentuk apa. Itu dulu 

sebelum UU 10/2004 dikeluarkan. 

Sepanjang menjalankan peraturan 

perundang-undangan dianggap bagian 
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dalam menjaIankan peraturan perundang-

undangan, makanya setelah UU 10/2004 

yang diganti UU 12/2011 diperbolehkan 

membuat PP atau Perpres atau Peraturan 

pelaksana mandiri sepanjang menjalankan 

tugas yang diembankan oleh UU. Saya 

tidak tahu itu Perkom dikeluarkan tahun 

berapa? Mohon maaf Yang Mulia, Perkom 

agak keliru dalam menterjemahkan bahwa 

harus diterjemahkan dalam bentuk 

peraturan yang didelegasikan secara 

langsung, karena seharusnya tidak lagi.  ---  

“Dengan logika UU 10/2004 sepanjang itu 

bagian menjalankan UU sebagaimana 

mestinya maka PP dan/atau peraturan 

pelaksana bisa dikeluarkan. Saya termasuk 

mengatakan Peraturan perundang-

undangan yang dimaksud sebagai 

pelaksana tidak hanya dipandang dalam 

bentuk abstrak umum, karena tujuan 

hukum yang sangat luas. Maka dapat 

diterjemahkan selain abstrak umum juga 

ada tindakan yang bersifat individual 

konkrit. Makanya sangat mungkin menurut 

saya tindakan yang diambil dengan 

mengeluarkan keputusan berdasarkan 

kewenangan yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan itu adalah bagian 

dari melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Itu bagian 

penerjemahan saya.” (Vide butir 24, 

halaman 20, BAP Ahli Dr. Zainal Arifin 

Mochtar, S.H., LLM). ---------------------------  

h. Bahwa kemudian di dalam keterangan 

tertulis Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, 

S.H., M.S., yang disampaikan pada 
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persidangan hari Jum’at, 22 Juli 2016 

menyatakan bahwa: ----------------------------  

 “Perintah dari pejabat atau lembaga yang 

berwenang kepada pelaku usaha dapat 

dikategorikan sebagai tindakan yang 

bertujuan melaksanakan peraturan 

perundangan yang berlaku.” (Vide halaman 

18, Keterangan Tertulis Ahli Prof. Dr. 

Nindyo Pramono, S.H., M.S.). -----------------  

 “Bahwa apabila terdapat peraturan 

perundangan yang mengatur dalam kondisi 

tertentu maka jumlah pasokan dan 

produksi harus diatur agar seimbang, maka 

peraturan tersebut wajib dilaksanakan oleh 

pelaku usaha, meskipun apabila 

pengaturan pasokan dan produksi itu 

merupakan perbuatan yang dilarang dalam 

pasal di UU No. 5/1999. Dalam hal ini 

pelaku usaha yang melakukan sesuai apa 

yang diperintahkan oleh peraturan itu tidak 

melakukan suatu perbuatan yang salah 

dan melanggar hukum, karena perbuatan 

itu termasuk dalam pengecualian yang 

diatur dalam UU No. 5/1999 pasal 50 a.” – 

(Vide halaman 17, Keterangan Tertulis Ahli 

Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.). -----  

i. Sejalan dengan itu, Ahli Ditha Wiradiputra, 

S.H., M.E, dalam kapasitasnya sebagai Ahli 

Hukum Persaingan Usaha  

yang diajukan oleh Terlapor III, dalam 

persidangan hari Senin, 25 Juli 2016, 

dibawah sumpah juga menyatakan bahwa: 

 “Dalam hukum persaingan, kewenangan 

Pemerintah dalam mengambil tindakan-

tindakan ekonomi atau tindakan dalam 

dunia usaha disebut sebagai State Action 
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Doctrine. Jadi Pemerintah memiliki 

kewenangan dalam mengambil tindakan-

tindakan terhadap pasar. Pemerintah tidak 

bisa dipersalahkan atau dengan kata lain 

Pemerintah diberikan hak imunitas 

terhadap kebijakan yang ia ambil, dan 

bahkan pelaku usaha yang melaksanakan 

kebijakan Pemerintah itu pun tidak bisa 

dipersalahkan, karena pelaku usaha 

mempunyai kewajiban untuk 

melaksanakan perintah dari Pemerintah 

sebagai pihak atau otoritas yang memiliki 

kewenangan.” (Vide butir 8, halaman 12, 

BAP Ahli Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., 

M.E). ----------------------------------------------  

j. Berdasarkan uraian diatas, jelas terbukti 

bahwa Menteri Pertanian mewakili 

Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini 

melalui Dirjen PKH mengeluarkan 

kebijakan Pengafkiran Dini sebanyak 6 

(enam) juta ekor bibit ayam ras pedaging 

PS yang dilakukannya berdasarkan Surat 

Tanggal 15 Oktober 2015 dan Surat 

Tanggal 23 November 2015, dilakukan 

berdasarkan kewenangannya sebagai 

Menteri yang bertanggung jawab di bidang 

peternakan dan kesehatan hewan, guna 

melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 

29 ayat (5), Pasal 36, dan Pasal 76 UU 

Peternakan. --------------------------------------  

k. Instruksi/perintah Pemerintah mengenai 

afkir dini yang dilaksanakan oleh Menteri 

Pertanian, c.q. Dirjen PKH relevan 

dilakukan guna melindungi pelaku usaha 

di bidang peternakan unggas dari kerugian 
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terus menerus dikarenakan rendahnya 

biaya Harga Pokok Produksi (“HPP”). --------  

l. Bahwa dengan demikian, hasil rapat 

tanggal 14 September 2015 adalah karena 

mengikuti kebijakan Pemerintah, oleh 

karena itu sudah seharusnya termasuk ke 

dalam pengecualian sebagaimana 

dinyatakan dalam pasal 50 huruf a UU 

No.5/1999. --------------------------------------  

3. Alasan Ketiga: Seandainya Hasil Rapat Tanggal 

14 September 2015 dianggap kartel (quod non), 

maka hal ini tergolong dalam Public Cartel. ------  

a. Yang diatur dan dilarang dalam Pasal 11 

UU No. 5/1999 adalah secret cartel, 

sedangkan public cartel dapat dibenarkan 

dan tidak dilarang. -----------------------------  

b. Terdapat perbedaan antara public cartel 

dengan secret cartel dimana public cartel 

diartikan oleh Toth, Lucas., dalam 

bukunya Balancing the Public Interest-

Defense in Cartel Offenses., Amsterdam 

Center for Law & Economics Working Paper 

Paper No. 2016-01., 2016, halaman 2, (Vide 

Bukti TI - 5) yang dikutip sebagai berikut: 

“Agreements among competitors with an 

anti-competitive nature that claim to promote 

such wider public interests may be 

exempted from the competition laws. The US 

antitrust authorities resist weighing wider 

public policy arguments on welfare merits 

against combinations in restraint of trade. 

Yet the European Treaty provides that the 

prohibition of all agreements between 

undertakings which have as their object or 

effect the prevention, restriction or distortion 

of competition within the internal market, 
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may be declared inapplicable if it 

"...contributes to improving the production or 

distribution of goods or to promoting 

technical or economic progress, while 

allowing consumers a fair share of the 

resulting benefit.". The efficiency gains 

intended by the drafters have been 

stretched beyond R&D spillovers from joint-

ventures, to include the advance of wider 

public interest such as more sustainable 

production” 

 

 

Terjemahan tersumpahnya (Vide Bukti TI – 

5A), sebagai berikut:   

“Perjanjian di antara para pelaku usaha 

pesaing dengan situasi anti-persaingan 

yang mengusung kepentingan umum lebih 

luas dapat dikecualikan dari hukum 

persaingan. Otoritas anti persaingan usaha 

Amerika Serikat menolak argumen 

kebijakan publik yang lebih luas demi 

manfaat kesejahteraan terhadap kombinasi 

yang mengekang perdagangan. Namun 

demikian, European Treaty menyatakan 

bahwa larangan terhadap semua 

kesepakatan antara pelaku usaha yang 

mana objek perjanjiannya dapat mencegah, 

menghambat, atau mendistorsi persaingan 

di dalam pasar internal, dapat dikecualikan 

apabila “…berkontribusi untuk 

meningkatkan produksi atau distribusi 

barang atau untuk memajukan 

perkembangan ekonomi, serta memberi 

kesempatan kepada konsumen untuk 

mendapatkan bagian yang adil dari 
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keuntungan yang didapat.” Keuntungan 

efisiensi yang dimaksud oleh para 

perancang undang-undang telah 

membentang melampaui spillovers R & D 

dari joint-venture, untuk memasukkan 

kemajuan kepentingan umum yang lebih 

luas seperti produksi yang lebih 

berkelanjutan.” 

c. Sedangkan mengenai secret cartel, dapat 

ditemui pengertiannya berdasarkan 

pendapat Guerrin dan Kyriasis (1992) 

dalam bukunya berjudul Cartels: Proof and 

Procedural Issues. Fordham International 

Law Journal, halaman 16(2), (Vide Bukti TI 

- 6) yang dikutip sebagai berikut: ------------  

“In contrast, secret cartels, even if they are 

based on formal agreements, do not 

generally dispose of elaborate organic 

structures. They are mainly characterized 

by meetings at the top executive level of the 

participating companies … Sometimes such 

meetings are held parallel to or on the 

occasion of the official meetings of the 

professional association to which the 

members belong. The main defense of such 

cartels against action by antitrust 

authorities is precisely the absence of 

documentary evidence..” 

Terjemahan tersumpahnya (Vide Bukti TI – 

6A), sebagai berikut:  

Secret Cartel adalah Kartel yang bersifat 

rahasia tidak memiliki struktur/organisasi 

yang teratur meskipun seringkali dilakukan 

berdasarkan perjanjian formal. Terkait 

dengan sifatnya yang rahasia tersebut, 

maka deteksi kartel jenis ini, tidak mudah. 
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Otoritas yang berwenang memerlukan bukti 

langsung /documentary evidence, yang 

biasanya perlu didukung oleh bukti tidak 

langsung (circumtantial evidence).” 

d. Berdasarkan konsep public cartel tersebut, 

dapat dilihat bahwa yang dimaksud 

dengan public cartel adalah suatu 

perjanjian yang diinisiasi oleh Pemerintah 

dan dilakukan untuk kepentingan umum 

yang dapat dibenarkan dan dikecualikan 

dari hukum persaingan usaha. Hal ini 

berbeda dengan konsep secret cartel yang 

menjadi rumusan dari Pasal 11 UU No. 

5/1999. Dalam Pasal 11 UU No. 5/1999, 

kartel yang dilarang adalah kartel yang 

dibuat atau diinisiasikan oleh para pelaku 

usaha yang tujuannya adalah 

mendapatkan keuntungan sebesar-

besarnya dan memberikan dampak negatif 

terhadap persaingan usaha.  -----------------  

e. Bahwa berdasarkan fakta diatas, afkir dini 

yang diinstruksikan Pemerintah harus 

dianggap sebagai public cartel, karena afkir 

dini tersebut merupakan inisiasi 

Pemerintah yaitu Dirjen PKH, Kementerian 

Pertanian atas dasar desakan peternak 

yang bertujuan untuk kepentingan umum 

dalam rangka membantu usaha peternak 

yang sejak akhir tahun 2013 mengalami 

kerugian. -----------------------------------------  

f. Dengan demikian, akfir dini dalam perkara 

ini bukan kartel yang tujuannya komersial 

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 

5/1999. ------------------------------------------  
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g. Dalil afkir dini sebagai public cartel 

dikuatkan juga dengan keterangan dari 

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

- Ahli Prof. Dr. Ine Minara S. Ruki, S.E., 

M.E. dalam kapasitasnya sebagai Ahli 

Ekonomi Persaingan Usaha yang 

diajukan oleh Terlapor I, yang 

menyatakan Keterangan Tertulis dan 

pendapatnya dibawah sumpah dalam 

persidangan hari Rabu, 20 Juli 2016 

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

 “Kesepakatan yang diinisiasi dan 

diselenggarakan Pemerintah bersama 

pelaku usaha tidak tepat jika 

dikategorikan sebagai kartel 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 UU No. 5/1999.” (Vide halaman 1, 

Keterangan Tertulis Prof. Dr. Ine 

Minara S. Ruki, S.E., M.E.) -------------  

 “yang dibenarkan adalah kartel yang 

tujuannya tidak komersial, dilakukan 

tidak secara rahasia, .. dan diterima 

secara hukum, dan “diijinkan” dari sisi 

hukum, bisa dijustifikasi dari sisi 

hukum dan ekonomi, karena yang 

melakukan adalah pihak berwenang 

yaitu Pemerintah.” (Vide butir 6, 

halaman 14-15, BAP Prof. Dr. Ine 

Minara S. Ruki, S.E., M.E.).  

 “tetapi yang sekarang menurut saya 

bukan dilemanya perusahaan besar, 

tetapi peternak rakyat. Inilah yang 

menjadi concern Pemerintah dan oleh 

karena itu Pemerintah pada akhirnya 

mendengar permohonan dari 

masyarakat yang diwakili oleh ormas 
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dan yang dimohonkan itu adalah 

kartel karena sifatnya membatasi. ... 

Tetapi apakah itu masuk ke dalam 

kategori kartel menurut Pasal 11 UU 

No. 5/1999? Jawabannya menurut 

saya tidak. Yang harus dilihat dalam 

perkara ini adalah dari sisi 

kepentingan publiknya.” (Vide butir 6, 

halaman 14-15, BAP Prof. Dr. Ine 

Minara S. Ruki, S.E., M.E.). 

 “Sudah saya jelaskan bahwa itu lebih 

kepada public cartel atau crisis cartel, 

karena tindakan tersebut diinisiasi 

oleh Pemerintah dengan tujuan yang 

jelas dan dilakukan secara terbuka.” 

(Vide Butir 19, halaman 20, BAP Ahli 

Prof. Dr. Ine Minara S. Ruki, S.E., 

M.E.). 

 “Dalam konteks ini adalah kartel yang 

diinisiasi oleh Pemerintah dan 

tujuannya untuk kebaikan sektor 

perunggasan, jadi tidak ada tujuan 

komersial.” (Vide Butir 20, halaman 

20, BAP Ahli Prof. Dr. Ine Minara S. 

Ruki, S.E., M.E.). -------------------------  

- Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., 

dalam kapasitasnya sebagai Ahli 

Hukum Persaingan Usaha yang 

diajukan oleh Terlapor III, 

memberikan pendapat di bawah 

sumpah dalam persidangan hari 

Senin, 25 Juli 2016, sebagai berikut: -  

 “Yang menjadi inisiator dalam public 

cartels adalah Pemerintah. Yang 

menjadi aktor utama lahirnya 

kesepakatan dan praktek kartel yang 
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berlangsung adalah Pemerintah. Public 

cartels itu istilah teori untuk 

membedakan dengan private cartels. 

Dalam teori, kalau kita melaksanakan 

apa yang menjadi kebijakan 

Pemerintah, yang dinamakan public 

cartels, maka pelaku usaha tidak 

dapat dianggap melakukan kartel. 

Oleh karena itu, pelaku usaha tidak 

dapat dihukum karena apa yang 

dilakukannya menjadi bagian 

kewenangan Pemerintah, hal ini 

sebagaimana teori State Action 

Doctrine.” (Vide butir 45, halaman 29, 

BAP Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., 

M.E.). ---------------------------------------  

 

 

Pertanyaan Terlapor I: 

“Ketika Pemerintah menginstruksikan 

pelaku usaha untuk melakukan 

perjanjian dan perjanjian tersebut 

harus dilaksanakan, dalam penerapan 

Pasal 11 UU No. 5/1999, apakah hal 

tersebut masih dapat dikategorikan 

kedalam kartel?” 

Jawaban Ahli: 

“Menurut saya itu bukan konstruksi 

dari kartel Pasal 11 UU No. 5/1999, 

karena menurut Pasal 11 ini inisiatif 

melakukan kartel berasal dari pelaku 

usaha yang berharap mendapat 

keuntungan yang lebih besar dengan 

cara mengurangi terjadinya persaingan 

diantara mereka, melalui pengaturan 

produksi.” (Vide butir 36, halaman 26, 
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BAP Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., 

M.E.). 

 

h. Bahwa berdasarkan pendapat ahli-ahli 

tersebut, public cartel yang dilakukan oleh 

Pemerintah tidak dapat membuat pelaku 

usaha pelaksana kewenangan Pemerintah 

tersebut dihukum. Hal ini dikarenakan 

Pemerintah memiliki kewenangan untuk 

mengambil tindakan yang anti hukum 

persaingan usaha sesuai dengan State 

Action Doctrine. Di dalam State Action 

Doctrine, disebutkan bahwa Pemerintah 

memiliki imunitas terhadap pemberlakuan 

hukum persaingan usaha, atau dengan 

kata lain hukum persaingan tidak dapat 

diterapkan kepada Pemerintah yang 

mengeluarkan suatu kebijakan yang 

bersifat anti persaingan. Hal ini 

sebagaimana disebutkan oleh Jeffery D. 

Schwarz, The Use of the Antitrust State 

Action Doctrine in the Deregulated Electric 

Utility Industry, American Law University 

Review Volume 48, 1999. halaman. 1457, 

(Vide Bukti TI - 7) yang dikutip sebagai 

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

 “The state action doctrine provides immunity 

from antitrust liability when a state 

indicates that it has a substantial desire to 

limit competition in a particular situation. It 

has also been established, however, that a 

state’s decision that competition should 

yield to some form of state regulation or 

other market control may result in immunity 

from antitrust scrutiny. It is this deference to 

a state’s authority to establish its own 
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economic priorities that is the basis of the 

state action doctrine.” ---------------------------------  

Terjemahan tersumpahnya (Vide Bukti TI – 

7A), sebagai berikut: 

 “Doktrin Tindakan Negara memberikan 

imunitas hukum dari tanggung jawab 

antimonopoli apabila suatu negara 

menyatakan keinginan yang besar untuk 

membatasi persaingan dalam situasi 

tertentu. Namun demikian, keputusan 

negara bahwa persaingan harus 

menghormati regulasi negara atau langkah 

pengendalian pasar dapat menimbulkan 

kekebalan hukum dari pengawasan anti 

monopoli. Hal ini adalah suatu pengakuan 

atas wewenang negara untuk menetapkan 

prioritas ekonominya sendiri sebagai dasar 

doktrin tindakan negara.” 

i. Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, 

pada pokoknya tindakan Pemerintah 

memiliki imunitas terhadap tanggung 

jawab anti persaingan usaha dimana 

negara menunjukkan keinginan untuk 

membatasi persaingan dalam situasi 

tertentu. ------------------------------------------  

j. Terkait pengecualian pemberlakuan 

hukum persaingan terhadap tindakan yang 

diambil oleh Pemerintah tersebut, juga 

dinyatakan dalam Model Law on 

Competition yang diterbitkan oleh United 

Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD), Jenewa, 2000, 

halaman 3, (Vide Bukti TI - 8), mengenai 

bagian ruang lingkup keberlakukan (scope 

of application) yang dikutip sebagai berikut: 
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 "Does not apply to sovereign acts of the 

State itself, or to those local govenrments, or 

to acts of enterprises or natural persons 

which are compelled or supervised by the 

State or by local governments or branches of 

government acting within their delegated 

power." 

Terjemahan tersumpahnya (Vide Bukti TI – 

8A), sebagai berikut: 

“Tidak berlaku untuk tindakan berdaulat 

Negara atau pemerintah daerah atau 

perorangan yang diatur atau diawasi oleh 

Negara atau pemerintah daerah atau 

lembaga pemerintah yang bertindak sesuai 

dengan kekuasaan yang diberikan.  

k. Berdasarkan Model Law on Competition 

yang diterbitkan UNCTAD tersebut, jelas 

bahwa hukum persaingan tidak bisa 

diterapkan kepada kebijakan yang diambil 

oleh Pemerintah, dan juga bahkan bagi 

perusahaan dan perseorangan yang 

menjalankan atau melaksanakan perintah 

dari Pemerintah, juga tidak dapat 

dikenakan Undang-Undang Persaingan 

Usaha. --------------------------------------------  

l. Fakta bahwa afkir dini merupakan 

kebijakan Pemerintah yang ditujukan 

untuk kepantingan umum, dibuktikan 

melalui keterangan dalam persidangan 

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

- Saksi Fakta Sik Wei Tjien, dalam 

kapasitasnya sebagai Farming Director 

PT Sierad Produce Tbk. (“Sierad”), 

yang diajukan oleh Tim Investigator 

dalam persidangan hari Selasa, 17 Mei 
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2016, di bawah sumpah menyatakan 

bahwa: --------------------------------------  

“Disampaikan undangan rapat 

setengah 7 malam, dan yang akan 

memimpin adalah Bapak Muladno, 

namun karena sebelumnya beliau ada 

rapat di DPR sehingga meeting tidak di 

Kementerian Pertanian tetapi di 

Kementerian Kehutanan. Saat itu 

Bapak Dirjen menyampaikan kondisi 

perunggasan sedang terpuruk, dimana 

keluhan-keluhan petemak cukup 

gencar dan banyak surat dari Pinsar 

yang menyatakan Pemerintah harus 

turun tangan untuk mengatur supply 

saat itu. Selain itu, yang juga 

digarisbawahi oleh Bapak Muladno, 

beliau meminta kepada setiap 

perusahaan agar bisa melepaskan ego 

masing-masing, namun dikatakan 

demi merah putih para pengusaha 

harus berkorban untuk 

menyelamatkan dunia perunggasan.” 

(Vide butir 19, halaman 10, BAP Saksi 

Sik Wei Tjien). 

- Saksi Krissantono, dalam 

kapasitasnya sebagai Ketua Gabungan 

Perusahaan Pembibitan Unggas 

(“GPPU”), yang diajukan oleh Tim 

Investigator dalam persidangan hari 

Selasa, 7 Juni 2016, di bawah 

sumpah menyatakan bahwa: -----------  

“Suasananya waktu itu belum ada titik 

temu mengenai afkir dini karena 

masing-masing pelaku usaha 

bersikukuh tidak setuju yang 
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menyebabkan Ditjen menyatakan 

suatu hal yang lebih prinsipil, bahwa 

tindakan ini dilakukan untuk 

kepentingan Nasional atau 

kepentingan umum, maka ada 

ungkapan demi merah putih.” (Vide 

butir 218, halaman 38, BAP Saksi 

Krissantono). 

- Saksi Ir. Musbar dalam kapasitasnya 

sebagai Sekretaris Tim Ad Hoc, yang 

diajukan oleh Tim Investigator dalam 

persidangan hari Rabu, 1 Juni 2016, 

di bawah sumpah menyatakan bahwa: 

“Yang saya saksikan saat itu pelaku 

usaha no comment karena Bapak 

Dirjen Muladno menyampaikan demi 

"Merah Putih". Kalau demi "Merah 

Putih", siapa yang berani menolaknya” 

(Vide butir 96, halaman 26 BAP Saksi 

Ir. Musbar); 

“Bapak Dirjen Peternakan dan 

Kesehatan Hewan. Yang disampaikan 

antara lain "Saya selaku Ditjen 

mewakili pemerintah dengan melihat 

kondisi ini maka saya sebagai Ditjen 

mempunyai otoritas untuk melakukan 

tindakan ini apalagi ini demi “Merah 

Putih"; kemudian pada saat itu 

perdebatan langsung terhenti..” (Vide 

butir 120, halaman 31, BAP Saksi Ir. 

Musbar).   

m. Dalam perkara a quo, apabila Hasil Rapat 

Tanggal 14 September 2015 merupakan 

perjanjian (quod non), maka perjanjian 

tersebut adalah perjanjian yang diinisiasi 

oleh Pemerintah (Public Cartel), dilakukan 
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di lingkungan Pemerintah dengan motif 

untuk menolong peternak dan bukan 

merupakan motif dari pelaku usaha 

pembibitan (yang mana bukan bidang 

usaha Terlapor I) untuk mendapat 

keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga 

sudah seharusnya dikecualikan dari Pasal 

11 UU No. 5/1999. -----------------------------  

24.10 Tentang tidak terpenuhi unsur pelaku usaha pesaing. ------------  

24.10.1 Bahwa salah satu unsur dari perjanjian kartel yang 

dilarang pada Pasal 11 UU No.5/1999 adalah 

perjanjian di antara para pelaku usaha pesaing. 

Perkom No. 4/2010 lebih lanjut mengatur bahwa: 

“Apabila kita teliti perumusan pasal ini, maka yang 

dilarang adalah perjanjian di antara para pesaing 

yang berisi pengaturan terhadap produksi dan atau 

pemasaran suatu barang dan atau jasa yang 

ditujukan untuk mempengaruhi harga, yang dapat 

mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat.” -----------------------------------------------------  

24.10.2 Perkom No. 4/2010 memberikan penjelasan atas apa 

yang disebut sebagai pelaku usaha pesaing yaitu 

pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar 

bersangkutan. Sehingga, pendefinisian pasar 

bersangkutan merupakan hal yang esensial untuk 

mengidentifikasi pelaku usaha dengan pesaing dalam 

perkara kartel. ------------------------------------------------  

24.10.3 Sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 di atas, 

penentuan Pasar Bersangkutan (baik Pasar Produk 

maupun Pasar Geografis) dalam Perkara Aquo adalah 

salah. Oleh karenanya, secara mutatis mutandis, 

salah dalam menentukan Pelaku Usaha pesaing. ------  

24.10.4 Terlapor I bukanlah pelaku usaha pesaing dari para 

terlapor lainnya karena Terlapor I dan para terlapor 

lainnya berbeda Pasar Bersangkutan, sebagaimana 

telah diuraikan sebelumnya bahwa: Terlapor I TIDAK 
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melakukan produksi Bibit Ayam (Broiler) atau DOC 

FS. Terlapor I hanya memproduksi pakan ternak dan 

makanan olahan sesuai dengan Izin Usaha Tetap 

yang dimiliki Terlapor I (Vide Bukti TI - 1). --------------  

24.10.5 Para Terlapor berada pada Pasar Geografis yang 

berbeda, sebagaimana telah kami uraikan pada table 

1 butir 4.2.9 Kesimpulan ini. ------------------------------  

24.10.6 Ahli Ditha Wiradiputra S.H., M.E, dalam kapasitasnya 

sebagai Ahli Hukum Persaingan Usaha, yang diajukan 

oleh Terlapor III memberikan pendapat di bawah 

sumpah dalam persidangan hari Senin, 25 Juli 2016, 

sebagai berikut: “Jadi, di dalam Pasal 11 ini 

pengaturan produksi itu adalah dilakukan oleh pelaku 

usaha yang bersaing. Pelaku usaha yang bersaing. 

Pelaku usaha produsen ayam tadi dengan produsen 

ayam. Pelaku usaha produsen pakan ternak dengan 

produsen pakan ternak seharusnya. Produsen otomotif 

dengan produsen otomotif. Bukan yang diluar, kalau 

yang diluar artinya apa, dia tidak tepat untuk 

memasukkan itu. Karena efektifitas dari kesepakatan 

itu adalah dilakukan oleh pelaku usaha yang saling 

bersaing. Pakan ternak dengan produsen dari 

ternaknya, dia tidak saling bersaing meskipun dia 

mempunyai keterkaitan tapi dia tidak saling bersaing.” 

(Vide butir 33, halaman 25, BAP Ahli Ditha 

Wiradiputra S.H., M.E.). ------------------------------------  

“Tujuan atau motif utama dari pelaku usaha itu untuk 

memperoleh keuntungan, namun apabila dalam 

memperoleh keuntungan tersebut berakibat pihak lain 

dirugikan, memang biasanya yang terjadi seperti itu.” 

(Vide butir 28, halaman 23, BAP Ahli Ditha 

Wiradiputra S.H., M.E.). ------------------------------------  

24.10.7 Dengan tidak terbuktinya unsur pelaku usaha 

pesaing, maka Perjanjian Kartel yang dilarang 

berdasarkan Pasal 11 UU No. 5/1999 TIDAK 

TERBUKTI. ----------------------------------------------------  
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24.11 Tentang tidak terpenuhinya unsur dengan maksud untuk 

mempengaruhi harga dengan mengatur produksi barang 

dan/atau pemasaran suatu barang/jasa yang dapat 

mengakibatkan praketk monopoli dan/atau persaingan usaha 

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

24.11.1 Pasal 11 UU No. 5/1999 Menganut Prinsip 

Pembuktian Rule of Reason. ---------------------------------------  

1. Bahwa Pasal 11 UU No. 5/1999 mengenai 

Kartel menganut prinsip rule of reason, hal ini 

ditegaskan pula dalam pedoman yang diatur 

dalam Perkom No. 4/2010 yang dibuat oleh 

KPPU, pada halaman 15 mengatur bahwa: 

“Dilihat dari perumusan pasal 11 yang 

menganut rule of reason, maka ditafsirkan 

bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan 

pembuktian adanya pelanggaran terhadap 

ketentuan ini, harus diperiksa alasan-alasan 

pelaku usaha dan terlebih dahulu dibuktikan 

telah terjadi praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. Dengan kata lain, 

dalam memeriksa dugaan adanya kartel akan 

dilihat alasan-alasan dari para pelaku usaha 

yang melakukan perbuatan kartel tersebut dan 

akibat dari perjanjian tersebut terhadap 

persaingan usaha. Dengan demikian, maka 

sangat diperlukan adanya pengkajian yang 

mendalam mengenai alasan kesepakatan para 

pelaku usaha dimaksud dibandingkan dengan 

kerugian ataupun hal-hal negatif kartel baik bagi 

persaingan usaha.” -------------------------------------------  

 “Dengan perumusan Pasal 11 yang menganut 

rule of reason, maka sangat diperlukan adanya 

pengkajian yang mendalam mengenai alasan 

kesepakatan para pelaku usaha dimaksud 

dibandingkan dengan kerugian ataupun hal-hal 
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negatif kartel bagi persaingan usaha.” (Vide 

halaman 15, Perkom No. 4/2010). ----------------  

2. Pedoman di atas menjabarkan bahwa KPPU 

dalam memeriksa suatu dugaan pelanggaran 

atas Pasal 11 UU No. 5/1999 harus memeriksa 

alasan-alasan pelaku usaha dalam melakukan 

perjanjian tersebut. Dengan demikian KPPU 

harus dapat membuktikan bahwa alasan-

alasan dari pelaku usaha tersebut tidak dapat 

diterima (unreasonable) (Vide halaman 13, 

Perkom No. 4/2010). ---------------------------------  

3. Lebih lanjut, Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, 

S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya yang 

disampaikan pada persidangan hari Jum’at, 22 

Juli 2016 menyatakan bahwa pengaturan 

produksi atau pasokan BUKAN suatu tindakan 

yang dilarang secara mutlak. Hal ini karena 

larangan yang diatur Pasal 11 UU No. 5/1999 

bersifat rule of reason (tidak mutlak). Artinya, 

tindakan tersebut tidak dilarang apabila tidak 

menimbulkan dampak negatif terhadap 

persaingan usaha.  -----------------------------------  

“Dengan demikian, dalam hal ini otoritas 

persaingan usaha mempunyai kewajiban untuk 

membuktikan adanya dampak negatif dari 

tindakan tersebut apabila hendak memutuskan 

adanya pelanggaran terhadap Pasal 11 UU No. 

5/1999. Oleh karena itulah, dalam hal ini, 

apabila ada suatu tindakan pengaturan 

produksi atau pasokan namun tindakan tersebut 

tidak menimbulkan dampak negatif terhadap 

persaingan usaha (tidak mengakibatkan praktek 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 

sehat), apalagi tindakan tersebut didasarkan 

atas permintaan dari Pemerintah, maka 

tindakan tersebut bukan merupakan tindakan 
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kartel yang dilarang sebagaimana diatur dalam 

Pasal 11 UU No. 5/1999.” (Vide halaman 13, 

Keterangan Tertulis Ahli Prof. Dr. Nindyo 

Pramono, S.H., M.H.). 

4. Sehubungan dengan hal ini, Ahli Ditha 

Wiradiputra S. H., M.E., yang diajukan oleh 

Terlapor III memberikan pendapat di bawah 

sumpah dalam persidangan hari Senin, 25 Juli 

2016 sebagai berikut: --------------------------------  

“Kebetulan ketentuan dalam Pasal 11 ini 

menganut rule of reason, jadi ketika pelaku 

usaha melakukan perjanjian sebagaimana yang 

dimaksudkan di dalam pasal, hal ini tidak cukup 

untuk membuktikan perilakunya salah, karena 

harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.” 

(Vide butir 59, halaman 33, BAP Ditha 

Wiradiputra S.H., M.E); 

“Dalam UU No. 5/1999, kartel adalah 

kesepakatan yang dibuat oleh pelaku usaha 

dengan pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan 

untuk mempengaruhi harga dengan cara 

mengatur suatu produksi, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. Jadi, kaIau kita 

baca mengenai ketentuan kartel tersebut artinya 

pelaku usaha bisa membuat kesepakatan 

dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk 

mengatur produksi atau dapat mempengaruhi 

harga, sepanjang tidak mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat. Artinya, pengaturan produksi 

bukan suatu hal yang mutlak dilarang.” (Vide 

butir 13, halaman 15, BAP Ditha Wiradiputra 

S.H., M.E). 
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5. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Ahli Prof. 

Dr. Ine Minara S. Ruki, S.E., M.E., dalam 

kapasitasnya sebagai Ahli Ekonomi Persaingan 

Usaha, yang diajukan oleh Terlapor I, melalui 

pendapatnya dalam persidangan hari Rabu, 20 

Juli 2016, di bawah sumpah menyatakan  

bahwa: -------------------------------------------------  

“Analisa ekonomi hanya salah satu tools, disini 

jelas kalau hanya direct evidence saja, misalnya 

ada kesepakatan, kalau pasalnya menyatakan 

rule of reason tidak bisa. Kita harus melihat 

apakah bisa atau tidak untuk dijustifikasi, 

karena 'reason' ini adalah justifikasi. Secara 

konsep kesepakatan tersebut dapat dijustifikasi 

secara ekonomi atau tidak. Kalau dari sisi 

ekonomi tidak bisa, maka kita lihat dari sisi non 

ekonomi, karena tidak selalu pertimbangannya 

berdasar ekonomi (pemerataan, kesempatan 

kerja, pengangguran, ketimpangan, keadilan). 

Misal contohnya kalau dalam menjaga 

persaingan yang besar atau kecil, Pemerintah 

pasti concern terhadap harga. Mungkin bagi 

konsumen harga ini tinggi, tetapi dengan harga 

yang tinggi ini, masyarakat bisa hidup, ada 

kompensasi bahwa dengan hidupnya usaha 

kecil ini, maka nantinya akan menyerap tenaga 

kerja, menciptakan demand, menciptakan 

pendapatan, ada multi player effect pada 

ekonomi keseluruhan.” (Vide butir 25, halaman 

22, BAP Prof. Ine Minara S. Ruki, S.E., M.E.). 

6. Berdasarkan hal-hal di atas, KPPU seharusnya 

menelaah dugaan kartel atau pelanggaran atas 

Pasal 11 UU No. 5/1999 terhadap Terlapor I 

dengan menerapkan rule of reason, atau 

mengkaji alasan di balik perbuatan tersebut 

apakah mengakibatkan praktek monopoli dan 
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atau persaingan usaha tidak sehat, atau 

merupakan bagian Kebijakan (Beschikking) 

Pemerintah untuk menyesuaikan stabilitas 

supply dan demand atas ketersediaan unggas 

yang ada di pasar berdasarkan kewenangan 

yang diberikan oleh peraturan perundang– 

undangan. ---------------------------------------------  

24.11.2 Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga dengan 

Mengatur Jumlah Produksi dan/atau Pemasaran 

Barang dan/atau Jasa Tidak Terbukti. ------------------  

1. Pertama, Terlapor I tidak mengatur harga 

dengan mengatur produksi PS maupun DOC FS 

karena jelas bahwa Terlapor I tidak 

memproduksi PS dan DOC FS, sehingga 

Terlapor I tidak termasuk dalam Pasar 

Bersangkutan yang sama dengan pelaku usaha 

lainnya. Merupakan hal yang mustahil apabila 

pelaku-pelaku usaha yang berada di pasar yang 

bersangkutan yang berbeda berusaha secara 

bersama-sama mempengaruhi harga atau 

mengatur jumlah produksi dari suatu barang. --  

2. Kedua, telah terbukti dalam persidangan bahwa 

telah terjadi over supply di luar kewajaran yang 

merugikan peternak, sehingga Pemerintah perlu 

mengatur atau mengendalikan over supply 

dalam rangka menolong peternak kecil ataupun 

kesehatan industri peternakan nasional. 

Sehingga dalam hal ini pemerintahlah yang 

bermaksud mempengaruhi harga dengan 

mengatur jumlah produksi. Hal ini didukung 

oleh saksi fakta yang terdapat dalam 

persidangan, yakni: ----------------------------------  

a. Saksi Herry Darmawan, dalam 

kapasitasnya sebagai Ketua Umum 

Gabungan Organisasi Peternak Ayam 

Nasional (“GOPAN”) yang diajukan oleh Tim 
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Investigator pada persidangan hari Rabu, 

27 April 2016, dibawah sumpah 

menyampaikan keterangan sebagai 

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

 “Bahwa telah terjadi over supply. Ada pro 

kontra terkait harus dilakukannya 

pengendalian .. Saat itu kami simpulkan 

untuk apa mendapatkan harga bibit murah 

padahal pada saat panen penjualan ayam 

merugi. Saat itu di media saya mendukung 

sepenuhnya kegiatan afkir dini PS.” (Vide 

butir 20, halaman 12, BAP Saksi Herry 

Darmawan); -------------------------------------  

 “Sebagai petemak saya sangat 

menginginkan hal tersebut terjadi, agar 

perusahaan-perusahaan dapat mengetahui 

jika akan terjadi OS (over supply) maka 

harus melakukan penahanan produksi.” 

(Vide butir 21, halaman 12, BAP Saksi 

Herry Darmawan). ------------------------------  

b. Saksi Ahmad Johar, S.Pt, dalam 

kapasitasnya sebagai peternak mandiri 

yang diajukan oleh Terlapor I pada 

persidangan hari Senin, 13 Juni 2016, 

dengan dibawah sumpah menyampaikan 

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

 “Permintaan afkir dini mulai ada sejak 

bulan September 2015.” (Vide butir 19 

halaman 10 BAP Saksi Ahmad Johar, 

S.Pt.); ---------------------------------------------  

Pertanyaan Terlapor V, VlII, X, Xl, XlI:  

“Apakah Saksi mengetahui demo-demo 

yang terjadi? 

Jawaban Saksi: 

“Tahu, saya pernah ikut. Tuntutannya 

untuk memperbaiki harga LB.” (Vide butir 
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23, halaman 10 BAP Saksi Ahmad Johar, 

S.Pt.). 

 

c. Saksi Drh. Hartono, dalam kapasitasnya 

sebagai peternak mandiri yang diajukan 

oleh Terlapor VI dan Terlapor VII pada 

persidangan hari Rabu, 15 Juni 2016, 

dengan di bawah sumpah menyampaikan 

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

“Ya, karena over supply maka saya dan 

kawan-kawan minta produksi bibit (DOC) 

untuk dikurangi. BPP kami waktu itu 

17.000-18.000 dan kami harus jual sampai 

8.000 di pasar, dan saya berpikir saya dan 

kawan kawan tidak mendapatkan 

keadilan.” (Vide butir 30, halaman 11, BAP 

Saksi Drh. Hartono); ---------------------------  

“Oleh karena itu, saya bersama teman-

ternan menyampaikan aspirasi ke 

Pemerintah, yang mana sesuai nawacita no. 

7 "mewujudkan kemandirian ekonomi dan 

maenggerakan sektor strategis ekonomi", 

jelas disini memang ada janji politik kepada 

kami para petani, bahwa dari program 

Pemerintah diharapkan agar UMKM ini bisa 

tumbuh dengan baik. Lalu bagaimana bisa 

tumbuh dengan baik kalau terjadi over 

supply? Yang jelas kami menuntut dan 

beberapa dari teman-teman mengusulkan 

bahwa untuk memotong telur tetas yang 

angkanya susah untuk dihitung, berapa 

jumlah telur sekian butir yang akan 

ditetaskan itu tidak mudah, begitu pun 

setelah selesai mau dibuang kemana kalau 

tidak dikubur untuk menghindari bau tidak 

enak, maka yang paling mudah dan tidak 
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memakan waktu lama yaitu dengan afkir 

dini. (Vide butir 103, halaman 26, BAP 

Saksi Drh. Hartono). ---------------------------  

d. Saksi Prof. Dr. Ir. Muladno, MSC. dalam 

kapasitasnya sebagai Dirjen PKH pada 

periode Juni 2015-Juli 2016 yang diajukan 

oleh Tim Investigator dalam persidangan 

hari Rabu, 18 Mei 2016, di bawah sumpah 

memberikan keterangan sebagai berikut: --  

“..Sepengetahuan saya pihak PINSAR yang 

antara lain diwakili Pak Hartono karena 

adanya surat-surat yang kami terima 

sebelumnya.” (Vide butir 60, halaman 19 

BAP Saksi Prof. Dr. Ir. Muladno, MSC.); ----  

“Peternak diwakili PINSAR mengirim surat 

ke Menteri dan Dirjen Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian 

yang menyampaikan bahwa mereka 

menjerit terkait harga yang terus jatuh dan 

suara dimana-mana hampir sama dengan 

suara-suara yang diluar. Bahkan yang 

membuat saya heran karena sudah 

dilakukannya 42 pertemuan namun belum 

menghasilkan apa-apa.” (Vide butir 62 

halaman 19 BAP Saksi Prof. Dr. Ir. 

Muladno, MSC.); --------------------------------  

“Suaranya hampir sama tetapi yang aktif 

bersurat hanya PINSAR, GOPAN dan PPUN 

sudah demo 2 kali sebelum saya menjadi 

Dirjen Petemakan dan Kesehatan Hewan 

Kementerian Pertanian dan setelah saya 

menjadi Dirjen Petemakan dan Kesehatan 

Hewan Kementerian Pertanian demo 

sebanyak 1 kali. Namun intinya keluhan 

mereka itu hampir sama.” (Vide butir 63 
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halaman 20 BAP Saksi Prof. Dr. Ir. 

Muladno, MSC.). --------------------------------  

d. Bahwa peternak maupun asosiasi peternak 

seperti GOPAN dan Perhimpunan Insan 

Perunggasan Rakyat Indonesia (“PINSAR 

Indonesia”) meminta kepada Pemerintah 

untuk dilaksanakan afkir dini melalui 

desakan dan surat-surat yang diajukan 

asosiasi peternak. Disamping itu, terdapat 

ucapan terima kasih kepada Pemerintah 

atas pelaksanaan afkir dini yang telah 

dilaksanakan (bukan oleh Terlapor I) 

dimana pada Surat dari PINSAR Indonesia 

kepada Menteri Pertanian Republik 

Indonesia No. 075/PINSAR/XI/2015 

tanggal 12 November 2015 perihal Ucapan 

Terima Kasih atas Kebijakan Afkir Dini PS 

Broiler (Vide Bukti TI - 30) disebutkan 

bahwa: --------------------------------------------  

“.. Pertama kami ucapkan terima kasih 

karena Bapak selalu membela peternak 

rakyat..” ----------------------------------------------------  

“.. Melalui surat ini kami sampaikan terima 

kasih kami kepada Bapak atas kebijakan 

afkir dini PS tahap awal sebesar 2 juta ekor 

sebagai upaya menyeimbangkan supply 

DOC dan mengatasi krisis harga broiler. 

Alhamdulillah manfaat realisasi kebijakan 

ini mulai dapat dirasakan peternak..”  ------  

3. Ketiga, bahwa afkir dini ditujukan untuk 

mengatasi keterpurukan harga ayam ras hidup 

di tingkat peternak. ----------------------------------  

a. Bahwa Terlapor I tegaskan kembali bahwa 

Terlapor I TIDAK melakukan afkir dini dan 

TIDAK berada pada Pasar Bersangkutan 

yang sama dengan terlapor lainnya 
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sehingga Terlapor I tidak melakukan 

pengaturan yang dapat mempengaruhi 

harga.  --------------------------------------------  

b. Bahwa mengingat anjloknya harga live bird 

yang berkepanjangan, Pemerintah 

menginstruksikan para pelaku usaha 

pembibitan (bukan bidang usaha Terlapor 

I) untuk melakukan pemotongan PS agar 

harga di tingkat peternak menjadi lebih 

baik, di atas HPP.  ------------------------------  

c. Bahwa pada dasarnya dugaan 

mempengaruhi harga yang dituduhkan 

oleh Tim Investigator berbanding terbalik 

dengan fakta dan tujuan hakiki dari afkir 

dini. Dalam Pasal 11 UU No. 5/1999, 

kartel dimaksudkan untuk mempengaruhi 

harga barang yang dibatasi produksinya 

dalam kesepakatan kartel yang dibuat oleh 

para pelaku usaha.  ----------------------------  

d. Mengenai harga yang terpengaruh 

tersebut, diuraikan lebih lanjut dalam 

persidangan oleh ahli sebagai berikut: ------  

- Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., MS., 

dalam kapasitasnya sebagai Ahli 

Hukum Bisnis yang diajukan oleh 

Terlapor II, melalui pendapatnya 

dalam persidangan hari Jumat, 22 

Juli 2016 menjelaskan sebagai 

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

Pertanyaan Terlapor I: 

“Katakanlah kalau kenaikan harga itu 

dinikmati yang lain bagaimana? 

Bagaimana kalau kenaikan harga itu 

tidak dinikmati pelaku usaha, apakah 

itu juga disebut kartel?”  

Jawaban Ahli: 
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“Tidak, karena konteksnya kartel, 

pelaku usaha dilarang melakukan 

perjanjian dengan pesaingnya 

kemudian mempengaruhi harga 

dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan yang tidak wajar. 

Kalau harga yang naik itu justru 

dinikmati oleh yang lain yang saya 

ilustrasikan di Undang-Undang 

Pangan. Ada ketentuan dalam Undang-

Undang Pangan yang rujukannya ada 

di Pasai 13, yang bersambung dengan 

Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56, 

pemerintah boleh melakukan dengan 

tujuan untuk stabilisasi harga. 

Stabilisasi harga itu bisa naik bisa 

turun. Dalam konteks stabil agar 

diijinkan naik tetapi yang menikmati 

para konsumen, petani, nelayan 

supaya katakanlah hasil 

tangkapannya dibeli dengan harga 

wajar, itu masuk dalam kategori Pasal 

yang dikecualikan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 50 huruf a Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999.” 

(Vide butir 33, halaman 21, BAP Ahli 

Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S). 

 

- Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., 

dalam kapasitasnya sebagai Ahli 

Hukum Persaingan Usaha, yang 

diajukan oleh Terlapor III, 

memberikan Keterangan Tertulis dan 

pendapatnya di bawah sumpah dalam 

persidangan hari Senin, 25 Juli 2016, 

antara lain:  -------------------------------  
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 “Di dalam konstruksi Pasal 11 UU No. 

5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha 

melakukan kesepakatan untuk 

mengatur produksi agar dapat 

mempengaruhi harga. Maka harga 

yang berusaha dipengaruhi adalah 

harga dari produk yang dibatasi 

peredarannya oleh pelaku usaha yang 

melakukan kesepakatan kartel. Dan 

apabila ternyata dari praktek 

kesepakatan pengaturan produksi 

tersebut yang justru memperoleh 

keuntungan adalah pihak lain diluar 

pelaku usaha yang membuat 

kesepakatan, maka sudah barang 

tentu itu bukanlah tujuan yang 

diharapkan dari pelaku usaha apabila 

mereka melakukan praktek karlel. Oleh 

karena itu apabila pelaku usaha 

melakukan kesepakatan untuk 

mengatur produksi dengan tujuan 

untuk mempengaruhi harga yang 

kemudian yang menikmati adalah 

pihak lain, maka hal tersebut bukanlah 

konstruksi yang dimaksudkan oleh 

Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999.” (Vide 

Poin 7, halaman 13 Keterangan 

Tertulis Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., 

M.E). ----------------------------------------  

 

e. Dalam perkara a quo, pengurangan 

produksi PS melalui afkir dini dilakukan 

(bukan oleh Terlapor I) ditujukan untuk 

menyeimbangkan keterpurukan harga di 

tingkat peternak. Berdasarkan uraian 

diatas, tuduhan Tim Investigator mengenai 



 

 
-213 - 

 

 

 

 

hal ini adalah salah dan keliru karena 

mencederai cita-cita Pemerintah yang 

bertujuan untuk kepentingan umum. ------  

f. Sekalipun Terlapor I tidak melakukan afkir 

dini (hal mana ditolak oleh Terlapor I), latar 

belakang diputuskan kebijakan afkir dini 

ialah karena adanya rantai distribusi yang 

panjang dalam perdagangan ayam Broiler. 

Harga jual peternak tidak linear dengan 

harga jual pedagang kepada konsumen 

akhir yang selalu tinggi dan tidak 

berpengaruh dengan gonjang-ganjing harga 

peternak live bird yang berada dibawah 

HPP sejak tahun 2013. Oleh karena itu, 

Pemerintah meminta kepada pelaku usaha 

pembibitan (bukan bidang usaha Terlapor 

I) agar mengatasi hal tersebut sehingga 

peternak dapat menikmati harga jual yang 

lebih seimbang dan tidak mengancam 

kelangsungan usaha peternak yang selama 

ini mengalami kerugian.  ----------------------  

4. Keempat, Terlapor I tidak menginisiasikan afkir 

dini dan tidak melakukan afkir dini atas PS 

karena Terlapor I bukanlah Pihak dalam Surat 

Tanggal 14 September 2015 maupun instruksi 

Pemerintah tanggal 15 Oktober 2015  dan 23 

November 2015. --------------------------------------  

a. Bahwa dalam Surat Tanggal 15 Oktober 

2015 (Vide Bukti TI – 2) dan Surat Tanggal 

23 November 2015 (Vide Bukti TI – 3) 

tertera pihak yang harus melaksanakan 

instruksi adalah para pelaku usaha 

pembibitan (bukan bidang usaha Terlapor 

I). Oleh karena itu, Terlapor I bukan pihak 

yang melakukan afkir dini karena Terlapor 
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I tidak memiliki PS dan tidak memproduksi 

DOC FS. ------------------------------------------  

b. Bahwa Terlapor I bukan merupakan pihak 

dalam Surat Tanggal 14 September 2015 

karena Terlapor I tidak memberikan 

persetujuan apapun mengenai perintah 

Dirjen PKH pada rapat tanggal 14 

September 2015.  -------------------------------  

c. Terlapor I tidak pernah berencana atau 

menginisiasikan afkir dini,  dibuktikan dari 

keterangan-keterangan saksi fakta di 

dalam persidangan sebagai berikut: ---------  

- Saksi Krissantono, dalam 

kapasitasnya sebagai Ketua GPPU, 

yang diajukan oleh Tim Investigator 

dalam persidangan hari Selasa, 7 Juni 

2016 menyatakan bahwa GPPU tidak 

pernah meminta afkir dini kepada 

Pemerintah. Afkir dini merupakan 

proses dari usulan-usulan peternak. 

Faktanya, Saksi menyatakan bahwa 

peternak yang diuntungkan. Breeder 

apabila ditanya satu persatu maka 

masing-masing akan mengatakan 

tidak setuju afkir dini karena 

dianggap merugikan. ---------------------  

Pertanyaan Terlapor I: 

“Apakah GPPU pemah meminta afkir 

dini kepada Pemerintah?” 

Jawaban Saksi: 

“Tidak”. 

(Vide butir 213, halaman 37 BAP 

Saksi Krissantono). 

Pertanyaan Terlapor I: 

“Siapa yang lebih menginginkan untuk 

dilakukan afkir dini?” 
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Jawaban Saksi: 

“Dari diskusi interaktif lebih banyak 

adalah para peternak.” 

(Vide butir 214, halaman 37 BAP 

Saksi Krissantono). 

Pertanyaan Terlapor I: 

“Apakah para breeder menginginkan 

adanya afkir dini?” 

Jawaban Saksi: 

“Sejujumya jika ditanyakan satu per 

satu kepada anggota kami tidak ada 

yang setuju, karena mereka 

menganggap itu merugikan.” 

(Vide butir 216, halaman 37 BAP 

Saksi Krissantono). 

- Ahli Dr. Ir. Arief Daryanto, M.S.C., 

dalam kapasitasnya sebagai Ahli 

Ekonomi Industri Perunggasan, yang 

diajukan oleh Terlapor I dalam 

persidangan hari Selasa, 19 Juli 2016, 

dengan dibawah sumpah menyatakan 

bahwa: “Bisa, kalau over supply-nya 

sedikit, selama ini perusahaan 

melakukannya sendiri. Tetapi ini 

20jt/minggu sehingga perlu dilakukan 

collective action. Dengan adanya 43 

kali pertemuan maka voluntary tidak 

cukup, harus dengan mandatory. 

Kalau voluntary, tidak akan 

menyelesaikan masalah karena 

tercipta free-riders. "Enak saja gue 

potong, gue yang rugi, lu yang dapat 

untung. Sehingga harus ada collective 

action".. ini landasan yang digunakan 

oleh Kementerian Pertanian, dalam hal 

ini Direktorat Jenderal Peternakan, 
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untuk mengambil inisiasi afkir dini.” 

(Vide butir 25, halaman 25 BAP Arief 

Daryanto)  

5. Dengan demikian, TERBUKTI bahwa unsur 

“Bermaksud Untuk Mempengaruhi Harga 

Dengan Mengatur Produksi dan/atau 

Pemasaran” tidak terpenuhi karena Pengafkiran 

dini tersebut bukanlah inisiasi dari Terlapor I, 

melainkan perintah dari Pemerintah.  ------------  

6. Sehingga dugaan adanya Pelanggaran Pasal 11 

UU No. 5/1999 Tidak Terbukti. --------------------  

24.11.3 Unsur Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli 

Dan Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat Tidak 

Terbukti. ------------------------------------------------------  

1. Pada halaman 26 Laporan Dugaan Kartel 

disebutkan bahwa unsur mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 5/1999 

telah terpenuhi karena alasan sebagai berikut: 

“Bahwa Perjanjian dibuat merugikan 

“kepentingan umum”, karena perjanjian 

ditujukan untuk kepentingan pihak-pihak yang 

membuat perjanjian agar harga Live Bird di 

pasaran naik, dimana kenaikan harga tersebut 

merugikan masyarakat sebagai konsumen.”  

2. Bahwa Terlapor I membantah tuduhan tersebut 

karena tidak benar telah terjadi praktek 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 

sehat. --------------------------------------------------------  

3. Bahwa praktek monopoli yang diakibatkan oleh 

suatu perjanjian, agar perjanjian tersebut dapat 

dikategorikan sebagai kartel diatur pada Pasal 1 

angka 2 UU No. 5/1999 yang dikutip sebagai 

berikut: -------------------------------------------------  
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“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.” 

(“Pasal 1 angka 2) 

4. Selanjutnya mengenai pemusatan kekuatan 

ekonomi lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 

angka 3 UU No.5/1999 sebagai berikut:  --------  

“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.” (Pasal 1 angka 3)  

5. Pedoman KPPU tentang Kartel kemudian 

menjelaskan lebih lanjut “unsur dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli” 

sebagai berikut: “8. Unsur dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli.”  

Praktek monopoli menurut pasal 1 angka 2 

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. 

Dengan kartel, maka produksi dan pemasaran 

atas barang dan atau jasa akan dikuasai oleh 

anggota kartel. Karena tujuan akhir dari kartel 

adalah untuk mendapatkan keuntungan yang 

besar bagi anggota kartel, maka hal ini akan 

menyebabkan kerugian bagi kepentingan 

umum.” 

6. Berdasarkan Pedoman KPPU tentang Kartel di 

atas dikaitkan dengan Perkara a quo, maka 

untuk melihat apakah unsur dapat 
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mengakibatkan praktek monopoli yang dilarang 

oleh UU No. 5/1999 terpenuhi, perlu ditelaah 

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

a. Pertama, harus dibuktikan bahwa 

penguasaan produksi oleh para pembuat 

perjanjian menimbulkan persaingan usaha 

tidak sehat; --------------------------------------  

b. Kedua, perlu dibuktikan bahwa tujuan 

akhir dilaksanakannya perjanjian adalah 

untuk mendapatkan keuntungan besar 

bagi pihak-pihak yang membuat 

perjanjian; serta --------------------------------  

c. Ketiga, bahwa hal tersebut menyebabkan 

kerugian bagi kepentingan umum. ----------  

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka 

penjelasan bahwa Perjanjian yang dibuat 

merugikan “kepentingan umum” karena 

naiknya harga yang dibayar konsumen 

sebagaimana Laporan Dugaan Kartel tidak 

cukup untuk menyatakan bahwa perjanjian 

mengakibatkan praktek monopoli.  ---------------  

8. Berdasarkan fakta-fakta persidangan Tim 

Investigator tidak dapat membuktikan bahwa 

tindakan pengafkiran dini atas PS 

mengakibatkan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat, sebaliknya 

Terlapor I telah membuktikan bahwa unsur 

dapat mengakibatkan praktek monopoli tidak 

terbukti. ------------------------------------------------  

24.11.4 Tindakan Afkir Dini Tidak Menyebabkan Praktek 

Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Karena Tujuan Pengafkiran Dini PS Adalah Untuk 

Mengatasi Over supply dan Menolong Peternak, 

Bukan Mendapat Keuntungan Besar. --------------------  

1. Telah terbukti bahwa Terlapor I tidak berada 

dalam pasar yang sama (pembibitan ayam 
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pedaging) dengan pelaku usaha lainnya, 

sehingga tidak relevan apabila dituduh 

mematikan pelaku usaha lain di luar perjanjian 

tersebut ataupun hal-hal lainnya. -----------------  

2. Bahwa tujuan dari kebijakan pemotongan 

produksi yang dikeluarkan Dirjen PKH tersebut 

adalah dalam rangka menjaga produksi dan 

untuk meningkatkan produktivitas serta 

membantu para peternak, sehingga tidak ada 

korelasi antara afkir dini dengan praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. ----  

3. Kebijakan afkir dini diputuskan oleh Dirjen PKH 

sebagai solusi mengatasi permasalahn 

peternak. Hal ini dikuatkan melalui fakta 

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

a. Ahli Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec, dalam 

kapasitasnya sebagai Ahli Ekonomi 

Industri Perunggasan, yang diajukan oleh 

Terlapor I dalam sidang tanggal 19 Juli 

2016, dengan di bawah sumpah 

menyatakan bahwa: ----------------------------  

“Ini perjaIanan panjang daIam memutuskan 

pengafkiran dini karena diskusinya intensif 

dengan berbagai skenario. Boleh dikatakan 

bahwa afkir dini ini inisiatif yang brilian 

dari pemerintah karena krisis harga live 

bird di bawah HPP. Pemerintah ingin 

mengoreksi kebijakan yang dibuat yang 

ternyata menimbulkan over supply.. tidak 

ada cara lain selain afkir dini. 

..Selama ini ketika terjadi over supply dan 

kemudian Pemerintah yang memutuskan 

afkir dini, yang menanggung adaIah 

perusahaan-perusahaan. Tentu haI ini 

bukan kesaIahan perusahaan-perusahaan 
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"breeder' dan para peternak semata tetapi 

karena kesaIahan proyeksi. 

..Afkir dini merupakan pilihan dari negara-

negara maju dan berkembang.. Jika tidak 

dilakukan afkir dini maka yang hidup 

hanya perusahaan menengah-besar yang 

mempunyai cashflow bagus. 

..Afkir dini daIam konteks hanya untuk 

memberikan shock therapy. JaIan lain misaI 

hatchery egg yang tidak ditetaskan juga 

memberikan implikasi yang tidak ringan.. 

Saya sebagai akademisi setuju tetapi harus 

pemerintah yang menerapkan bukan oleh 

perusahaan karena mereka saling 

merebutkan market share, sehingga sudah 

tepat pemerintah yang menginisiasi afkir 

dini. Pemerintah yang mengoreksi.” (Vide 

butir 17 halaman 21 BAP Ahli Dr. Ir. Arief 

Daryanto, M.Ec). 

b. Ahli Faisal H. Basri, S.E, M.A, dalam 

kapasitasnya sebagai Ahli Ekonomi, yang 

diajukan oleh Terlapor II dalam 

persidangan jari Rabu, 3 Agustus 2016 

dengan di bawah sumpah menyatakan 

bahwa: --------------------------------------------  

“Sebetulnya afkir dini itu salah satu koreksi 

kebijakan sebelumnya. Tidak hanya afkir 

dini. Afkir dini adalah solusi jangka pendek, 

sumbat beberapa keran agar DOC tidak 

berproduksi secara massive.” (Vide butir 35 

halaman 27 Ahli Faisal H. Basri, S.E, M.A). 

Pertanyaan Investigator: 

“Saya ulang pertanyaannya kembali. Jadi 

permasalahannya peternak budidaya ini 

mengalarni masalah harga jual ayam anjlok 

di bawah HPP disebabkan apakah oleh 
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DOCnya atau oleh pakannya. Apakah 

dengan komposisi 70% : 20%, sasaran 

treatmentnya itu seharusnya lebih ke DOC 

atau pakannya?” 

Jawaban Ahli: 

“Tidak ada urusan. Tergantung mana yang 

rusak, kalau 90% pasarnya bagus yaa 

jangan ditreatment apa-apa. Yang 

ditreatment itu yang sakit yang terdistorsi. 

.. urusan dengan mana yang pasarnya 

sakit, mana yang kena akibat dari 

kesalahan pemerintah. Sekali lagi bukan 

dari komposisi ongkos.” (Vide butir 65 

halaman 39 BAP Ahli Faisal H. Basri, S.E, 

M.A). 

 

c. Saksi Dr. Ir. H. Rachmat Pambudy, M.S, 

dalam kapasitasnya sebagai Anggota 

Dewan Pembina PINSAR, yang diajukan 

oleh Terlapor II dalam persidangan hari 

Selasa, 14 Juni 2016 dengan di bawah 

sumpah menjawab: ----------------------------  

“Afkir dini tersebut dinilai sebagai solusi 

yang paling masuk akal, paling cepat, dan 

paling baik.” (Vide butir 183 halaman 30 

BAP Saksi Dr. Ir. H. Rachmat Pambudy, 

M.S.).  

d. Saksi Prof. Dr. Ir. Muladno, MSC, dalam 

kapasitasnya sebagai Dirjen PKH, periode 

Juni 2015 – Juli 2016. yang diajukan oleh 

Tim Investigator dalam sidang hari Rabu, 

18 Mei 2016, dengan di bawah sumpah 

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

Pertanyaan Investigator: 
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Apakah tidak ada alternatif solusi lain 

selain pengafkiran dini PS untuk masalah 

tersebut?” 

Jawaban Ahli: 

“Hanya ada pengafkiran dini dan 

pemusnahan hatchery egg.”  

(Vide butir 100 halaman 26 BAP Saksi 

Prof. Dr. Ir. Muladno, MSC). 

 

24.11.5 Tindakan Afkir Dini Tidak Memberikan Keuntungan 

Bagi Para Breeders (bukan bidang usaha Terlapor I), 

Justru Sebaliknya Merugikan. ----------------------------  

1. Bahwa tujuan utama dari Perjanjian Kartel 

adalah untuk mendapatkan keuntungan yang 

besar. Sedangkan dalam Perkara aquo, tujuan 

dari Instruksi Pemerintah untuk pengafkiran PS 

adalah untuk mengatasi keterpurukan harga 

ayam ras hidup di tingkat peternak dan untuk 

menolong usaha peternak, bukan untuk 

keuntungan pelaku usaha pembibitan. ----------  

2. Faktanya, tidak terbukti adanya untuk 

memperoleh keuntungan besar yang diperoleh 

para breeders yang dituduhkan sebagai Kartel. 

Atau dengan perkataan lain, kenaikan harga 

DOC FS tidak memberikan keuntungan kepada 

para breeders. -----------------------------------------  

3. Sebagai produsen pakan ternak, Terlapor I juga 

secara tidak langsung mengalami kerugian 

akibat adanya pengafkiran dini, karena 

konsumen pembeli pakan ternak dari Terlapor I 

menjadi berkurang. (Vide Bukti TI-9/Laporan 

Keuangan mengenai Perhitungan Kerugian 

Penjualan Pakan Ternak PT Charoen Pokphand 

Indonesia, Tbk Akibat Afkir Dini).  ----------------  

4. Bahwa penjualan pakan ternak Terlapor I 

untuk PS berkurang akibat afkir dini tahap I 
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dan tahap II. Keuntungan yang seharusnya 

dapat diperoleh Terlapor I untuk pakan ternak 

PS sebesar Rp 6.481.804.812,00 dengan 

perhitungan margin 5% dan posisi harga jual, 

yakni Rp 5.300,00 untuk penjualan sejumlah 

24.459.641 kg selama 16 minggu sisa umur PS 

yang seharusnya masih dapat berproduksi 

namun diafkir dini. Disamping itu, potensi 

keuntungan penjualan pakan live bird apabila 

tidak ada afkir dini adalah Rp 

79.836.267.571,00 dengan perhitungan harga 

jual pakan sebesar Rp 6.800,00 dan margin 5% 

dan estimasi jumlah live bird sebanyak 

78.270.851 dengan perhitungan Feed 

Convertion Ratio sebesar 3kg. Dengan demikian, 

jumlah total potensi kuntungan yang hilang 

yang dialami Terlapor I adalah sebesar Rp 

86.318.072.383,00.  ---------------------------------  

5. Pada faktanya, pengafkiran PS akan merugikan 

pelaku usaha pembibitan DOC FS karena hal 

tersebut mengakibatkan produksi DOC FS 

berkurang atau hilangnya DOC FS yang 

seharusnya diterima oleh pelaku usaha. 

Penurunan produksi tersebut mengakibatkan 

kemungkinan pendapatan dari DOC FS yang 

dihasilkan oleh PS yang diafkirkan menjadi 

hilang. Sebagai salah satu contoh, menurut 

keterangan PT Charoen Pokphand Jaya Farm 

sebagai pihak yang melakukan afkir dini atas 

DOC PS mengalami kerugian berarti setelah 

dilakukan afkir dini (Vide Bukti TI-10/Laporan 

Keuangan mengenai Perhitungan Kerugian PT 

Charoen Pokphand Jaya Farm Akibat Afkir 

Dini). Bahwa kerugian menurut CPJF tersebut 

memiliki total sebesar Rp178.357.37.224,00 

berdasarkan perbandingan perhitungan harga 
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jual PS dan faktor-faktor lainnya yang mana 

kerugian tersebut dikarenakan jumlah PS yang 

diafkir dini pada tahap I dan II memiliki jumlah 

yang signifikan yaitu 1.455.931 ekor.   -----------  

24.11.6 Sebagai produsen pakan dan makakan olahan dari 

ayam adalah tidak mungkin bagi Terlapor I 

melakukan suatu perjanjian untuk mendapat 

kerugian. ------------------------------------------------------  

 Kalaupun memang benar adanya kenaikan harga 

DOC FS di pasar, hal ini adalah dikarenakan adanya 

kenaikan harga Live Bird yang diminta oleh peternak 

dan kenaikan harga tersebut sudah terjadi sejak 

bulan Oktober 2015, sebelum dilakukan Pengafkiran 

dini atas PS, sehingga jelas kenaikan harga DOC FS 

bukanlah dampak atau akibat dari adanya instruksi 

pengafkiran dini. ---------------------------------------------  

24.11.7 Pengafkiran Dini PS Tidak Menyebabkan Kerugian 

Bagi Kepentingan Umum. ----------------------------------  

1. Inisiasi afkir dini dimulai dari masyarakat yang 

diwakili oleh organisasi masyarakat yang 

kemudian pada akhirnya Pemerintah 

menyetujui dan mendengar permohonan 

organisasi masyarakat dimana yang diinginkan 

adalah untuk membatasi produk (output) dan 

mempengaruhi harga. Namun, hal ini tidak 

termasuk kedalam kategori kartel sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 UU No. 5/1999 

karena yang harus dilihat dalam perkara ini 

adalah sisi kepentingan publiknya. -----------------  

2. Bahwasannya afkir dini dibutuhkan oleh 

peternak dan menjadi kebijakan persaingan 

usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam 

rangka mengendalikan kegagalan pasar industri 

ayam ras yang apabila tidak diintervensi oleh 

Pemerintah, maka akan mengakibatkan 

kehancuran pada usaha peternak. Adapun 
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apabila KPPU menginginkan atau konsen pada 

persaingan usaha diberlakukan dalam sektor 

ini, maka yang bertahan dalam persaingan 

hanyalah perusahaan yang sudah berskala 

besar, terintegrasi dan modern.  -------------------  

3. Dengan demikian Pemerintah hadir dalam 

sektor industri ini dengan menginstruksikan 

pengafkiran dini PS agar tidak terdapat 

persaingan usaha yang tidak sehat dikarenakan 

harga yang terus anjlok di tingkat peternak. 

4. Bahwa terdapat suatu teori di dalam Hukum 

Administrasi Negara yang dikenal sebagai Teori 

Antinomi. Teori Antinomi adalah kondisi tarik 

menarik antara dua kepentingan yang menjadi 

dampak dari satu aturan hukum. Intinya 

adalah seringkali dalam suatu aturan, tidak 

semua pihak bisa diuntungkan. Ada kalanya 

ada pihak yang dapat dirugikan. Dalam perkara 

aquo, berdasarkan keterangan dan fakta dalam 

persidangan, tidak dapat dipungkiri bahwa 

instruksi afkir dini dari Dirjen PKH membawa 

kerugian bagi para pelaku usaha pembibitan 

(bukan bidang usaha Terlapor I dan Terlapor I 

tidak melakukan afkir dini) namun memberikan 

manfaat bagi para peternak. ------------------------  

5. Bahwa desakan dari peternak sehingga 

Pemerintah mengambil tindakan demi 

perbaikan kondisi peternak atau kepentingan 

umum dan pertemuan dilakukan di lingkungan 

pemerintahan serta adanya kebijakan yang 

dikeluarkan Pemerintah, maka hal tersebut 

tidak dipandang sebagai kartel dalam Pasal 11 

UU No. 5/1999. ---------------------------------------  

6. Bahwa dalam perkara a quo, tidak terpenuhi 

motif kartel yaitu mendapatkan keuntungan 

sebesar-besarnya sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 11 UU No. 5/1999 karena pada 

faktanya pihak yang diuntungkan dengan 

adanya afkir dini adalah peternak yang membeli 

DOC FS dan membudidayakan anak ayam 

sehari tersebut menjadi Live Bird untuk dijual 

kepada pedagang. ------------------------------------  

7. Hal ini sesuai dengan fakta yang terdapat dalam 

persidangan yang menyatakan bahwa 

peternaklah yang memperoleh keuntungan dari 

adanya afkir dini: -------------------------------------  

a. Saksi Ahmad Johar, S.Pt, dalam 

kapasitasnya sebagai Peternak Mandiri, 

diajukan oleh Terlapor I dalam persidangan 

hari Senin, 13 Juni 2016, dengan dibawah 

sumpah menyatakan bahwa: -----------------  

Pertanyaan Terlapor I: 

“Apakah Saksi pemah mendengar mengenai 

afkir dini?” 

Jawaban Saksi: 

“Pernah, karena kebetulan saya masuk di 

organisasi petemak PPUN. Saya dengar 

afkir dini dimulai pada tahun 2015 akhir, 

pada bulan Desember kami sudah 

mengalami keuntungan yang lebih baik, 

awal tahun 2016 jauh lebih baik lagi, 

bahkan pada bulan Januari 2016 harga 

mencapai Rp 21.000,00.” (Vide butir 12, 

halaman 9, BAP Saksi Ahmad Johar, S.Pt) 

b. Saksi Abdul Qarim, dalam kapasitasnya 

sebagai Peternak Mandiri, diajukan oleh 

Terlapor III dalam persidangan hari Selasa, 

14 Juni 2016, dengan dibawah sumpah 

menyatakan bahwa: ----------------------------  

Pertanyaan Terlapor III: 

“Apakah setelah dilakukan afkir dini ada 

perbaikan harga ayam?” 
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Jawaban Saksi: 

“Ya, saya mendapat untung.”  

(Vide butir 22, halaman 10, BAP Saksi 

Abdul Qarim) 

Pertanyaan Terlapor III: 

“Apakah Saksi yakin bahwa afkir dini 

membawa keuntungan?” 

Jawaban Saksi: 

“Pasti, selama saya mendapat anak ayam.”  

(Vide butir 26, halaman 10, BAP Saksi 

Abdul Qarim) 

c. Saksi Drh. Hartono, dalam kapasitasnya 

sebagai Peternak Mandiri, diajukan oleh 

Terlapor VI dan Terlapor VII dalam 

persidangan hari Rabu, 15 Juni 2016, 

dengan di bawah sumpah menyatakan: 

“Afkir dini sudah dilakukan pertama di 

akhir Oktober dan awal November. Dalam 6 

minggu kemudian harga ayam yang 

tadinya jatuh mulai bergerak normal di atas 

BPP. Saat itu harga di Desember 2015 

sekitar 20.000/kg, pada saat itu harga 

jagung menghilang di pasaran karena ada 

kebijakan lain yang menyebabkan harga 

pakan ayam juga naik saat itu. Jadi, kami 

rasa ada 2 sisi yang mendorong kenaikan 

harga sampai 20.000/kg setelah dilakukan 

afkir dini, sehingga dengan adanya afkir 

dini cenderung menguntungkan kami 

sebagai petemak.” (Vide butir 46, halaman 

13, BAP Saksi Drh. Hartono). ----------------  

d. Saksi Prof. Dr. Ir. Muladno, MSC, dalam 

kapasitasnya sebagai Dirjen PKH, periode 

Juni 2015 – Juli 2016, diajukan oleh Tim 

Investigator dalam persidangan hari Rabu, 

18 Mei 2016, dengan di bawah sumpah 
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menyatakan bahwa: “Ada dampaknya 

sebulan kemudian setelah pengafkiran dini 

tahap pertama sebanyak 2 juta ekor. 

Bahkan ada surat PINSAR kepada Menteri 

Pertanian per tanggal 12 November 2015 

yang menyebutkan..... "Melalui surat ini 

kami sampaikan rasa terima kasih kami 

kepada Bapak atas kebijakan afkir dini PS 

tahap awal sebesar 2 juta ekor sebagai 

upaya menyeimbangkan supply DOC dan 

mengatasi krisis harga broiler. 

Alhamdulillah manfaat realisasi kebijakan 

ini mulai dapat dirasakan peternak" .....” 

(Vide butir butir 122, halaman 29, BAP 

Saksi Prof. Dr. Ir. Muladno, MSC). ----------  

24.11.8 Berdasarkan pemaparan di atas maka jelas tidak ada 

kerugian pada kepentingan umum yang diakibatkan 

oleh Instruksi Pengafkiran Dini. Instruksi Afkir Dini 

tersebut ditujukan untuk menjaga efisiensi iklim 

usaha di bidang industri unggas yang memberi 

dampak positif bagi kepentingan umum. ----------------  

24.11.9 Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 11 UU 

No. 5/1999 sebagaimana diuraikan di atas, maka 

Terlapor I tidak melakukan Kartel sebagaimana 

dituduhkan dalam Laporan Dugaan Kartel (Error in 

Persona). -------------------------------------------------------  

24.12 Tentang KPPU tidak berwenang memeriksa pengafkiran dini 

dalam perkara ini, karena pengafkiran dini merupakan 

Keputusan Tata Usaha Negara sehingga merupakan 

kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. --------------  

24.12.1 Pengafkiran Dini PS Merupakan Sebuah Keputusan 

Tata Usaha Negara. ------------------------------------------  

1. Bahwa dalam perkara ini, pokok permasalahan 

adalah pengafkiran dini. Sebagaimana telah 

diuraikan di atas, pengafkiran dini 

dilaksanakan berdasarkan: -------------------------  
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a. Surat Tanggal 15 Oktober 2015, yang 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, 

Kementerian Pertanian RI yang meminta 

agar para pelaku usaha segera melakukan 

pengafkiran dini atas bibit PS untuk 

menjaga keseimbangan iklim berusaha 

yang kondusif bagi pelaku usaha ayam ras 

dan untuk mengantisipasi kelebihan 

penyediaan bibit DOC FS Broiler dan 

untuk menyimbangkan supply dan 

demand bibit ayam ras; dan ------------------  

b. Surat Tanggal 23 November 2015, yang 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, 

Kementerian Pertanian RI yang 

memerintahkan untuk melaksanakan Afkir 

Dini Tahap II dan Tahap III. ------------------  

2. Berdasarkan kedua surat tersebut terbukti 

bahwa pengafkiran merupakan instruksi dari 

Pemerintah dan bukan akibat kartel 

sebagaimana yang dituduhkan. --------------------  

3. Bahwa kedua surat instruksi tersebut 

merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha 

Negara, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat 

Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang 

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yang 

telah memenuhi persyaratan-persyaratan 
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sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 butir 9 

UU PTUN, yaitu: --------------------------------------  

a. Surat Tanggal 15 Oktober 2015 dan Surat 

Tanggal 23 November 2015 dikeluarkan 

oleh Direktur Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian 

RI dalam kapasitasnya sebagai Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan 

atau Pejabat yang melaksanakan urusan 

pemerintahan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Pasal 

1, Butir 8, UU PTUN); --------------------------  

b. Surat Tanggal 15 Oktober 2015 dan Surat 

Tanggal 23 November 2015 yang 

dikeluarkan oleh Dirjen PKH, adalah 

merupakan penetapan tertulis, karena 

Keputusan tersebut baik bentuk maupun 

isinya tentunya dibuat secara tertulis. ------  

c. Surat Tanggal 15 Oktober 2015 dan Surat 

Tanggal 23 November 2015 dikeluarkan 

oleh Dirjen PKH bersifat: ----------------------  

 Konkret, karena obyek yang 

diputuskan dalam Keputusan tersebut 

nyata-nyata ada, tidak abstrak, dan 

dapat ditentukan, yaitu berupa 

keputusan pengafkiran dini bibit 

ayam ras (PS); -----------------------------  

 Individual, karena Keputusan tersebut 

tidak ditujukan kepada umum dan 

hanya ditujukan kepada pihak-pihak 

tertentu; ------------------------------------  

 Final, karena Keputusan tersebut 

sudah definitif serta tidak ada upaya 

administratif lain yang dapat 

dilakukan terhadapnya. -----------------  



 

 
-231 - 

 

 

 

 

d. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Ahli Dr. 

Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., dalam 

kapasitas sebagai Ahli Hukum 

Administrasi Negara, yang diajukan oleh 

Terlapor II dalam persidangan hari Kamis, 

21 Juli 2016, dengan dibawah sumpah 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

Pertanyaan Terlapor II: 

“Jika dalam surat tersebut terdapat 

pencantuman sanksi. Kata yang digunakan 

oleh pejabat Negara adalah "perusahaan 

yang tidak melakukan keputusan ini akan 

dikenakan sanksi”. Apakah ini menegaskan 

bahwa ini adalah beschikking?” 

Jawaban Ahli: 

“Saya lihat dari materiilnya adalah 

beschikking karena secara materi mengatur 

individu dan hal yang konkrit, apalagi 

secara formil kata keputusan diulang 

berkali-kali. Secara formal dan materiil saya 

yakin itu adalah beschikking.” (Vide butir 

10, halaman 11, BAP Dr. Zainal Arifin 

Mochtar, S.H., LL.M).  

e. Bahwa Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., 

LL.M., kemudian menerangkan bahwa 

suatu keputusan Pemerintah harus selalu 

dianggap benar sampai terbukti sebaliknya 

(presumptio justae causa). Sehingga apabila 

ada pernyataan yang mengindikasikan 

bahwa suatu kebijakan keliru, pernyataan 

tersebut tidak mengikat sampai terbukti 

bahwa kebijakan tersebut memang keliru. 

Proses pembuktian tersebut pun harus 

dilakukan dengan proses hukum yang 

sesuai. Dalam konteks beschikking, maka 

pembuktian harus dilakukan di PTUN.  ----  
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“Benar, keputusan/produk hukum dianggap 

benar sampai dipandang terbukti 

sebaliknya. Apapun pendapat Ahli atau 

orang atau siapapun bahwa suatu produk 

perundang-undangan keliru tidak mengikat 

sampai kemudian ada proses hukum yang 

mengena pada produk hukum tersebut. 

Dalam hukum administrasi negara, bahwa 

keputusan dianggap benar sampai terbukti 

sebaliknya dianggap tidak benar dan itu 

ada proses hukumnya sampai ke tahap 

tersebut.” (Vide butir 16, halaman 15-16, 

BAP Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M). 

24.12.2 Fungsi KPPU Untuk Memberi Rekomendasi Kepada 

Pemerintah. ---------------------------------------------------  

1. Bahwa dalam hal Pemerintah dianggap telah 

mengeluarkan kebijakan yang kurang tepat 

terkait persaingan usaha, maka KPPU 

berwenang menjalankan perannya sesuai 

dengan UU No. 5/1999 yaitu  memberikan 

rekomendasi kepada Pemerintah atas kebijakan 

persaingan usaha tersebut sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 35 UU No. 5/1999, 

yang dikutip: ------------------------------------------  

Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999: 

“memberikan saran dan pertimbangan terhadap 

kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat.” 

2. Sangat tidak adil apabila KPPU menjatuhkan 

hukuman kepada pelaku usaha yang terikat 

dengan dan terkena dampak dari kebijakan 

afkir dini yang diinstruksikan oleh Pemerintah 

tersebut. -----------------------------------------------  

3. Bahwa terkait dengan proses kebijakan yang 

diambil Pemerintah dalam perkara a quo, Ahli 
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Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., dalam 

kapasitasnya sebagai Ahli Hukum Administrasi 

Negara, yang diajukan oleh Terlapor II dalam 

Sidang Perkara tanggal 21 Juli 2016 

menyatakan bahwa apabila kebijakan 

Pemerintah tidak tepat, maka hal yang dapat 

dilakukan adalah:  -----------------------------------  

a. membawa perkara ke PTUN untuk menguji 

kebijakan yang bersangkutan; atau ---------  

b. KPPU menguji kebijakan yang 

bersangkutan dan memberikan 

rekomendasi kepada Pemerintah. -----------  

Pertanyaan Terlapor II: 

“Jelaskan proses hukum dan dimana forum 

untuk menguji benar atau tidak keputusan 

yang diambil pemerintah?” 

Jawaban Ahli: 

“Jika dalam bentuk peraturan diuji di MA 

atau MK, jika bentuknya keputusan diuji di 

PTUN, kalau kebijakan sesuai UU 5/1999 

yang seharusnya bekerja adalah pasal 35 

huruf e yaitu jika KPPU menemukan adanya 

indikasi kebijakan yang keliru maka 

merekomendasikan kepada pemerintah. 

Silahkan saja dilihat apakah kebijakan a 

quo masuk kemana. Jika dalam bentuk 

beschikking maka pihak yang dirugikan 

dapat membawa ke PTUN, jika dalam 

konteks ini maka Pasal 35 itu yang 

berfungsi, dimana KPPU menegur Pihak 

Pemerintah dan menjelaskan bahwa 

kebijakan yang diambil keliru dan diambil 

rekomendasi kebijakan.” (Vide butir 14, 

halaman 14-15, BAP Ahli Dr. Zainal Arifin 

Mochtar, S.H., LL.M).  
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c. Hal ini juga ditegaskan oleh Ahli Ditha 

Wiradiputra, S.H., M.E., dalam 

kapasitasnya sebagai Ahli Hukum 

Persaingan Usaha, yang diajukan oleh 

Terlapor III dalam pemeriksaan hari Senin, 

25 Juli 2016, dengan dibawah sumpah 

menyatakan bahwa: “Kalau melihat dari UU 

No. 5/1999, otoritas persaingan diberikan 

tugas untuk memberikan saran dan 

rekomendasi kepada Pemerintah, namun 

demikian kedudukan rekomendasi tersebut 

bukanlah suatu perintah. Permasalahannya 

adalah ketika Pemerintah tidak 

melaksanakan rekomendasi yang diberikan 

oleh otoritas persaingan tersebut, maka 

Pemerintah tidak akan dikenai sanksi. Hal 

ini tidak hanya berlaku di Indonesia tetapi 

berlaku juga secara umum, karena hukum 

persaingan itu mengatur tentang pelaku 

usaha, bukan mengatur Pemerintah.” (Vide 

butir 10, halaman 14, BAP Ahli Ditha 

Wiradiputra, S.H., M.E.). ----------------------------  

“Bahwa salah satu latar belakang dari 

berlakunya hukum persaingan usaha ini 

adalah untuk mengurangi terjadinya 

praktik anti persaingan yang sebagai akibat 

dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh 

Pemerintah, akan tetapi KPPU tidak bisa 

mempermasalahkan kebijakan yang 

dikeluarkan Pemerintah. Yang bisa 

dilakukan oleh otoritas penegak hukum 

persaingan usaha adalah mengingatkan 

melalui legislator (Dewan Perwakilan 

Rakyat/“DPR”) sebagai pengawas 

Pemerintah, bahwa kebijakan yang 

dikeluarkan telah mengakibatkan 
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persaingan usaha yang tidak sehat dan 

telah keluar dari jalurnya dan perlu ditegur 

dikarenakan kebijakan yang dibuat 

merugikan perekonomian dan harus diubah 

untuk mensejahterakan masyarakat.” (Vide 

butir 10, halaman 14, BAP Ahli Ditha 

Wiradiputra, S.H., M.E.). 

4. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di 

atas, apabila KPPU memandang bahwa 

kebijakan afkir dini untuk mengatasi over 

supply dalam perkara a quo dipandang sebagai 

kebijakan yang keliru, KPPU dapat memberikan 

rekomendasi kepada Pemerintah atas 

kekeliruan tersebut berdasarkab Pasal 35 huruf 

e UU No. 5/1999. -------------------------------------  

24.12.3 Pelaku Usaha sebagai Pelaksana Kebijakan 

Pemerintah Mendapatkan Perlindungan Hukum 

dalam Menjalankan Kebijakan. ----------------------------  

1. Bahwa dalam kaitannya dengan melaksanakan 

kebijakan Pemerintah, para pelaku usaha 

dalam perkara a quo seharusnya mendapatkan 

perlindungan hukum. Bahwa dalam konteks 

pelaksanaan keputusan atau kebijakan 

Pemerintah, perlu digarisbawahi adanya asas 

kepercayaan yang terdapat pada warga Negara 

atau badan hukum perdata yang diminta oleh 

Pemerintah untuk melaksanakan keputusan 

atau kebijakan tersebut. Dalam hal 

berdasarkan asas kepercayaan, warga Negara 

atau badan hukum perdata melaksanakan 

suatu keputusan atau kebijakan Pemerintah, 

maka warga Negara atau badan hukum perdata 

tersebut perlu mendapatkan perlindungan 

hukum. -------------------------------------------------  

2. Perlunya perlindungan hukum tersebut juga 

dalam konteks supaya adanya kepastian 
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hukum bagi warga Negara atau badan hukum 

perdata yang melaksanakan keputusan atau 

kebijakan Pemerintah yang berwenang. ----------  

3. Bahwa terkait dengan perlindungan hukum 

bagi pelaku usaha yang menjalankan instruksi 

Pemerintah dalam perkara a quo, Ahli Dr. 

Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M., dalam 

kapasitasnya sebagai Ahli Hukum Administrasi 

Negara, yang diajukan oleh Terlapor II dalam 

persidangan hari Kamis, 21 Juli 2016, di bawah 

sumpah menyatakan bahwa warga atau badan 

hukum yang menjalankan kebijakan 

Pemerintah memiliki perlindungan hukum 

sampai kemudian terbukti sebaliknya bahwa 

Pemerintah melakukan kesalahan dalam 

perumusan kebijakan atau peraturan terlepas 

dari benar-salahnya perbuatan yang sifatnya 

wajib bagi yang menjalankan tersebut. -----------   

“Dalam bayangan saya, konsep hukum pasti 

diberikan posisi bahwa orang yang 

melaksanakan perintah harus diberikan 

perlindungan hukum karena posisinya "maju 

kena mundur kena", jika tidak dilaksanakan 

kena sanksi jika dilaksanakan akan melanggar 

aturan hukum, makanya harus ada 

perlindungan hukum kepada dia. ... Namun 

bahwa dia harus melaksanakan perintah yang 

dituliskan kepada dia, maka dia harus 

menjalankan perintah tersebut. Maka perlu 

diberikan perlindungan sampai dibuktikan dia 

ikut melakukan kesalahan dalam perumusan 

kebijakan atau peraturan tersebut.” (Vide butir 

17, halaman 16, BAP Dr. Zainal Arifin Mochtar, 

S.H., LL.M.)  

4. Disamping itu, Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., 

M.E., dalam kapasitasnya sebagai Ahli Hukum 
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Persaingan Usaha, yang diajukan oleh Terlapor 

III dalam persidangan  hari Senin, 25 Juli 2016, 

dengan dibawah sumpah menyatakan bahwa, 

“suatu kebijakan Pemerintah diperintahkan 

atau diteruskan diperintahkan untuk 

dilaksanakan oleh pelaku usaha, apabila negara 

tidak bisa dipersalahkan, pelaku usaha yang 

menjalankan perintah tidak dapat 

dipersalahkan ketika melaksanakan kebijakan 

persaingan usaha yang diatur oleh Pemerintah 

tersebut atau pelaku usaha tidak dapat 

dihukum apabila melaksanakan perintah 

kebijakan negara tersebut.” (Vide butir 9, 

halaman 12-13, BAP Ahli Ditha Wiradiputra, 

S.H., M.E.). --------------------------------------------  

5. Bahwa apabila setiap kebijakan yang dibuat 

oleh Pemerintah kemudian diuji, kami khawatir 

pihak-pihak yang menjadi objek kebijakan 

Pemerintah tidak mau mengikuti apa yang 

diminta oleh Pemerintah. Apabila Pemerintah 

menghendaki kepada pengusaha untuk 

melakukan kebijakan Pemerintah seperti 

menetapkan harga atau membatasi pemasaran, 

pelaku usaha akan khawatir dianggap 

melakukan tindakan yang melanggar 

persaingan usaha seperti price fixing atau kartel 

sehingga pelaku usaha tidak mau mematuhi 

kebijakan Pemerintah tersebut. Hal ini akan 

dapat mengakibatkan chaos dan ketidakpastian 

hukum karena adalah hal yang tidak adil 

apabila pelaku usaha harus bertanggungjawab 

atas kebijakan yang dibuat Pemerintah. ---------  

24.12.4 Berdasarkan hal-hal di atas, apabila dalam hal KPPU 

berpandangan kebijakan atau instruksi Pemerintah 

terkait afkir dini merupakan kebijakan yang tidak 

tepat, maka KPPU dapat memberikan rekomendasi 
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kepada Pemerintah sebagai salah satu pelaksanaan 

kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 

huruf e UU No. 5/1999. Oleh karena itu, sudah 

seharusnya bahwa KPPU tidak memberikan 

konsekuensi hukuman kepada pelaku usaha yang 

tunduk pada kebijakan Pemerintah baik kebijakan 

tersebut kurang tepat atau keliru. ------------------------  

24.13 Tentang tanggapan sehubungan dengan jalannya persidangan 

Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016. -------------------------------------  

24.13.1 Melalui Kesimpulan ini, Terlapor I menyampaikan 

harapan yang mungkin juga dapat mewakili harapan 

setiap pelaku usaha di Indonesia secara umum agar 

kiranya KPPU dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya untuk dapat menerapkan prinsip 

berlaku adil, objektif, fair dan tidak berpihak kepada 

pihak tertentu, dalam hal ini Tim Investigator, 

berdasarkan prinsip dan asas hukum acara antara 

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

1. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of 

Innocence). ---------------------------------------------  

a. Bahwa Prinsip Praduga Tidak Bersalah 

(Presumption of Innocence) secara 

universal merupakan asas dimana 

seseorang harus dianggap tidak bersalah 

hingga adanya putusan yang berkekuatan 

hukum tetap. Prinsip ini diterapkan 

untuk melindungi hak-hak asasi individu 

atau proses tribunal yang “berpihak” dan 

“berat sebelah.” --------------------------------  

b. Dalam hal ini, penting untuk dapat 

memiliki praduga tak bersalah terhadap 

Para Terlapor dan tetap menghargai dan 

menghormati pembelaan, bukti, saksi, 

maupun ahli yang diajukan Para Terlapor 

guna mencapai pandangan yang objektif 

serta memperhatikan fakta dan 
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pertimbangan dari semua pihak sehingga 

dapat memutuskan Perkara a quo dengan 

adil dan sesuai dengan hukum yang 

berlaku. -----------------------------------------  

2. Asas Audi Et Alteram Partem. -----------------------  

 Bahwa audi et alteram partem atau Eines 

Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man soll 

sie horen alle beide adalah asas dimana kedua 

kedua belah pihak haruslah diperlakukan 

sama, tidak memihak dan didengar bersama-

sama. --------------------------------------------------------------  

24.14 Tentang Kesimpulan Akhir dan Permohonan. -----------------------  

24.14.1 Berdasarkan uraian-uraian di atas, penentuan Pasar 

Bersangkutan dalam perkara ini tidak tepat, sehingga 

Perkara a quo harus dihentikan dan Terlapor I 

dinyatakan tidak bersalah. ---------------------------------  

24.14.2 Telah terbukti bahwa Terlapor I tidak melakukan afkir 

dini dan memiliki Pasar Bersangkutan yang berbeda 

dengan Terlapor lainnya. -----------------------------------  

24.14.3 Pengafkiran dini atas PS terbukti merupakan 

instruksi pemerintah dan unsur-unsur  Pasal 11 UU 

No.5/1999 tidak terbukti, sehingga demi hukum 

tidak ada Perjanjian Kartel sebagaimana didalilkan 

oleh Tim Investigator. ---------------------------------------  

24.14.4 Untuk itu Terlapor I memohon dengan hormat agar 

Majelis Komisi menyatakan bahwa TERLAPOR I 

TIDAK MELANGGAR Pasal 11 Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999 terkait dengan Pemotongan/pengafkiran 

dini Induk ayam pedaging (Parent Stock/“PS”) dan 

Pemotongan Hatching Egg (“HE”) Final Stock (“FS”). ---  

24.14.5 Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, kami mohon 

untuk memutuskan dengan seadil-adilnya (ex aequo 

et bono). -------------------------------------------------------  

25. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti TII.12):  ---  

Tentang Ringkasan Dugaan Pelanggaran. -------------------------------------  
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25.1 Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 3 

Maret 2016 (“LDP”) pada pokoknya menduga terdapat 

pelanggaran Pasal 11 UU No. 5/1999 terkait Pengaturan 

Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia yang 

dilakukan oleh 12 (dua belas) perusahaan pembibitan (breeder), 

termasuk Terlapor II (halaman 18 dari LDP. ------------------------  

25.2 Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 3 

Maret 2016 (“LDP”) pada pokoknya menduga terdapat 

pelanggaran Pasal 11 UU No. 5/1999 terkait Pengaturan 

Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia yang 

dilakukan oleh 12 (dua belas) perusahaan pembibitan (breeder), 

termasuk Terlapor II (halaman 18 dari LDP). ------------------------  

25.3 Tim Investigator mendefinisikan pasar bersangkutan dalam 

Perkara a quo sebagai pasar bibit ayam pedaging (broiler) atau 

Day Old Chick Final Stock (“DOC FS”) di wilayah negara 

Republik Indonesia (halaman 4 dari LDP). ---------------------------  

25.4 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 11 UU No. 5/1999 

didasarkan atas dugaan Tim Investigator mengenai adanya 

kesepakatan yang dibuat oleh 12 pelaku usaha untuk 

melakukan afkir dini terhadap induk ayam Parent Stock (“PS”) 

yang bertujuan untuk mengatasi keterpurukan harga ayam ras 

hidup di tingkat peternak (halaman 24 dari LDP). ------------------  

Tentang Ringkasan Tanggapan Terhadap Dugaan Pelanggaran. -----------  

25.5 Terbukti bahwa hal-hal yang dilakukan Terlapor II adalah 

semata-mata “pelaksanaan kewajiban hukum in cassu 

Pemerintah”. --------------------------------------------------------------  

25.5.1 Berdasarkan kronologis afkir dini terlihat jelas bahwa 

Pemerintah Republik Indonesia sebagai penguasa 

berperan sangat dominan di dalam perkara ini, 

sehingga menegaskan karakter hubungan vertikal 

antara pihaknya dengan para pelaku usaha. -----------  

25.5.2 Semua kebijakan-kebijakan serta instruksi-instruksi 

kepada para pelaku usaha, termasuk Terlapor II 

untuk melakukan pengafkiran dini merupakan 

kewajiban-kewajiban hukum yang harus ditaati. ------  
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25.5.3 Pelaksanaan afkir dini oleh Terlapor II merupakan 

pelaksanaan dari kewajiban hukum yang 

diinstruksikan Pemerintah Republik Indonesia 

kepada terlapor II yang taat pada hukum. Dengan 

kata lain, motif dari pelaksanaan afkir dini tersebut 

adalah semata-mata dalam rangka pemenuhan dan 

kepatuhan Terlapor II terhadap kewajiban hukumnya, 

in cassu instruksi Pemerintah cq Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (“Dirjen PKH”). -----  

25.5.4 Hasil pertemuan 14 September 2015 bukanlah 

sebuah kesepakatan perdata antara para pelaku 

usaha melainkan sebuah wujud nyata pelaksanaan 

kewajiban hukum Terlapor II dalam rangka 

melaksanakan dan taat pada instruksi Pemerintah 

dalam industri ayam pedaging di Indonesia. ------------  

25.6 Terbukti bahwa terdapat fakta-fakta material terkait 

pelaksanaan afkir dini yang tidak dipertimbangkan secara utuh 

oleh Tim Investigator. ----------------------------------------------------  

25.6.1 Tim Investigator tidak menyampaikan seluruh fakta-

fakta material yang terkait erat dengan rangkaian 

pelaksanaan afkir dini, antara lain tidak 

menyampaikan latar belakang dan tujuan afkir dini 

yang merupakan suatu instruksi Pemerintah dalam 

rangka mengatasi permasalahan kelebihan pasokan 

(over supply) pasokan DOC FS yang terjadi di pasar. --  

25.6.2 Dalam surat Dirjen PKH  tanggal 23 Nopember 2015, 

Dirjen PKH secara tegas menyampaikan bahwa 

terdapat sanksi yang akan dijatuhkan Pemerintah 

kepada Para Terlapor yang tidak melaksanakan 

instruksi afkir dini tersebut. -------------------------------  

25.6.3 Bahwa pelaksanaan afkir dini yang dilakukan oleh 

Terlapor II semata-mata didasarkan atas instruksi 

Pemerintah c.q. Dirjen PKH dalam rangka mengatasi 

permasalahan over supply DOC FS di pasar. Instruksi 

Pemerintah c.q. Dirjen PKH adalah suatu tindakan 

sepihak dari Pemerintah c.q. Dirjen PKH berdasarkan 
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wewenangnya, dimana Terlapor II tidak memiliki 

pilihan lain selain kewajiban untuk melaksanakannya 

kebijakan tersebut. ------------------------------------------  

25.6.4 Bahwa pelaksanaan afkir dini secara yuridis 

merupakan suatu bentuk dari pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, hal mana yang 

juga merupakan kewenangan atributif dari 

Pemerintah c.q. Dirjen PKH sesuai dengan 

wewenangnya menurut hukum. ---------------------------  

25.6.5 Tindakan Pemerintah dalam membuka ruang 

partisipasi publik dalam bentuk meminta masukan 

dari stakeholders adalah hal yang tepat serta harus 

dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan 

atau kebijakan, dan bukan disalah artikan sebagai 

tindakan pengaturan oleh Terlapor II. --------------------  

25.6.6 Afkir dini PS adalah kebijakan atau keputusan 

Pemerintah (c.q. Dirjen PKH) untuk merespon 

tuntutan peternak yang menyuarakan adanya over 

supply DOC FS dan partisipasi Terlapor II dalam 

pembuatan kebijakan tersebut bukanlah inisiatif 

Terlapor II serta keterlibatan Terlapor II dalam afkir 

dini PS, hanya merupakan wujud kepatuhan Terlapor 

II terhadap kebijakan Pemerintah yang diperkuat 

dengan adanya instruksi Pemerintah. --------------------  

25.7 Terbukti bahwa afkir dini bukanlah penyebab tingginya harga 

daging ayam (karkas) di tingkat konsumen. -------------------------  

25.7.1 Bahwa rantai distribusi dalam alur tata niaga industri 

ayam pedaging dan kewenangan harga karkas (daging 

ayam) di konsumen akhir diluar kontrol Terlapor II. --  

25.7.2 Bahwa ayam pedaging merupakan produk yang hidup 

atau mudah rusak, sehingga memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan produk mati. Budidaya ayam 

merupakan industri penggemukan dan pada akhirnya 

dijual kepada konsumen. Karakteristik produk yang 
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perishable akan berpengaruh pada kondisi dan 

perilaku pelaku usaha dalam industri tersebut. -------  

25.7.3 Bahwa kegiatan afkir dini sama sekali tidak berakibat 

pada kenaikan harga karkas di tangan pedagang atau 

konsumen akhir. Hal ini dikarenakan bahwa 

kenaikan harga DOC FS tidak akan signifikan 

mempengaruhi kenaikan harga ayam hidup. -----------  

25.8 Terbukti bahwa terdapat fakta dan data serta analisis tentang 

kelebihan pasokan DOC Final Stock (over supply) yang 

diabaikan oleh Tim Investigator sehingga menjadikan tuduhan 

Tim Investigator tidak akurat dan tidak berdasar. -----------------  

25.8.1 Berdasarkan ilmu ekonomi, kelebihan pasokan (over 

supply) dapat dilihat dari pergerakan harga barang 

yang mengalami penurunan harga secara terus 

menerus dan permintan tidak berubah. -----------------  

25.8.2 Kondisi kelebihan pasokan (over supply) dpat 

dibuktikan melalui: ------------------------------------------  

 1. Dokumen materi presentasi dari Kementerian 

Pertanian; -----------------------------------------------  

2. Perubahan kebijakan impor GPS dimana sejak 

tahun 2015 diberlakukan kebijakan pengaturan 

jumlah impor GPS. ------------------------------------  

3. Keterangan Ahli mengenai harga yang turun 

terus menerus merupakan indikasi kuat adanya 

kelebihan pasokan (over supply). --------------------  

4. Dokumen surat dari asosiasi peternak yang 

menyatakan adanya kelebihan pasokan DOC FS 

di pasaran sehingga menciptakan penurunan 

harga ayam hidup (livebird) di level peternak; ----  

5. Dokumen Laporan Tahunan 2014 PT Sierad 

Produce Tbk yang menyampaikan bahwa pada 

tahun 2014 telah terjadi over supply DOC FS; 

dan 

6. Keterangan dari para Saksi fakta  dalam 

Pemeriksaan yang menyatakan bahwa terdapat 

kelebihan pasokan (over supply) DOC FS; ---------  
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25.8.3 Terkait data yang digunakan dalam penentuan 

jumlah pasokan dan permintaan dalam industri 

pembibitan dan budidaya ayam pedaging terdapat 

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

1. Ketersediaan dan validasi data pasokan dan 

permintaan dalam industri pembibitan dan 

budidaya ayam pedaging di Indonesia 

merupakan kewajiban Pemerintah selaku 

regulator dan bukan dari Pelaku Usaha. Hal ini 

dikarenakan Pelaku Usaha tidak memiliki 

kewajiban dan tidak memiliki kemampuan dalam 

penyediaan data tersebut. ----------------------------  

2. Data populasi bibit ayam (DOC FS) secara 

matematis dapat dihitung dengan mudah 

berdasarkan data importasi GGPS dan GPS.------  

25.9 Pelaksanaan afkir dini adalah sebagai wujud kepatuhan 

Terlapor II terhadap instruksi dari kebijakan dan kewenangan 

Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku sehingga harus dikecualikan dari ketentuan UU No. 5 

Tahun 1999. --------------------------------------------------------------  

25.9.1 Dirjen PKH memberikan instruksi afkir dini kepada 

perusahaan pembibitan, termasuk Terlapor II 

berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang 

Pangan, UU No. 41 tahun 2014 tentang Perubahan 

atas UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, dan Peraturan Presiden No. 10 

tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas 

Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. -----  

25.9.2 Bahwa instruksi pengafkiran dini dikeluarkan dari 

kebijakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia sehingga harus 

dikecualikan dari ketentuan UU No. 5/1999. Sebagai 

pejabat pelaksana yang kewenangannya meliputi 

industri perunggasan yang terkait dengan induk 

ayam, Pemerintah cq Dirjen PKH memiliki wewenang 

dan kewajiban untuk membuat kebijakan dalam 
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menjaga stabilitas pasokan dan harga livebird, 

termasuk dengan melalui kebijakan pengafkiran 

induk ayam. --------------------------------------------------  

25.9.3 Seharusnya tindakan Terlapor II dalam mematuhi 

instruksi dari kebijakan Pemerintah dalam 

pelaksanaan afkir dini tidak sepatutnya 

dipersalahkan dengan tuduhan adanya kartel yang 

dilakukan oleh Terlapor II dengan para Terlapor 

lainnya. --------------------------------------------------------  

25.10 Terbukti bahwa mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan afkir dini dan penentuan sanksi terhadap pelaku 

usaha yang tidak melaksanakan afkir dini sepenuhnya 

diputuskan oleh Pemerintah. ------------------------------------------  

25.10.1 Dalam perkara a quo, mekanisme evaluasi dan 

pengawasan pelaksanaan afkir dini serta jenis sanksi 

yang akan dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang 

tidak ikut serta, diputuskan oleh Pemerintah, yang 

dikonkritkan dalam suatu instruksi Dirjen PKH, dan 

jenis sanksinya pun adalah jenis sanksi yang hanya 

dapat diberikan oleh Pemerintah, bukan oleh Para 

Terlapor, termasuk Terlapor II. ----------------------------  

25.10.2 Faktanya pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh 

Terlapor II dan pelaku usaha breeder lainnya selalu 

diselenggarakan dan difasilitasi oleh Pemerintah cq 

Dirjen PKH, dilakukan di tempat Pemerintah cq Dirjen 

PKH, atas undangan Pemerintah cq Dirjen PKH, serta 

dihadiri oleh Pemerintah cq Dirjen PKH. -----------------  

25.10.3 Bahwa mekanisme pengawasan terhadap pelaksaan 

afkir dini dan jenis sanksi terhadap pelaku usaha 

yang tidak ikut melaksanakan afkir dini ditetapkan 

oleh Pemerintah sehingga dengan demikian tindakan 

afkir dini oleh Terlapor II tidak dapat dianggap 

sebagai akibat adanya kesepakatan/perjanjian kartel, 

melainkan suatu perbuatan untuk melaksanakan 

kebijakan Pemerintah. --------------------------------------  



 

 
-246 - 

 

 

 

 

25.11 Terbukti bahwa hasil rapat tanggal 14 September 2015 maupun 

pelaksanaan afkir dini oleh Terlapor II bukan merupakan 

kesepakatan/perjanjian kartel karena dilaksanakan atas 

instruksi Pemerintah tanpa adanya “free will” dari para Terlapor 

termasuk Terlapor II sebagai syarat sah-nya suatu kesepakatan 

atau perjanjian. -----------------------------------------------------------  

25.11.1 Para pelaku usaha tidak pernah sepakat untuk 

melakukan afkir dini karena tindakan tersebut adalah 

sebuah instruksi dari Pemerintah Republik Indonesia 

sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban dan 

kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. ----------------------------------------------------  

25.11.2 Bahwa Hasil Rapat tanggal 14 September 2015 tidak 

memenuhi unsur kesepakatan berdasarkan Pasal 

1320 KUHPer karena hasil kesepakatan tersebut 

merupakan pelaksanaan dari instruksi Pemerintah cq 

Dirjen PKH, dimana pelanggarannya diancam dengan 

suatu sanksi. -------------------------------------------------  

25.12 Terbukti bahwa tujuan pelaksanaan afkir dini adalah untuk 

memulihkan harga live bird di tingkat peternak demi 

perlindungan keberlangsungan usaha para peternak. -------------  

25.12.1 Tim Investigator telah keliru melihat dan menganggap 

afkir dini PS adalah seolah -olah demi kepentingan 

Para Terlapor karena afkir dini telah mengakibatkan 

berkurangnya pasokan DOC dan ayam hidup di pasar 

dan berakibat naiknya harga DOC dan ayam hidup di 

pasar. ----------------------------------------------------------  

25.12.2 Bahwa sejak awal ide pelaksanaan afkir dini berasal 

dari para peternak, bukan dari Para Terlapor, 

termasuk Terlapor II. Apabila afkir dini PS adalah 

demi kepentingan ekonomi Para Terlapor dan 

merugikan para peternak lalu mengapa perwakilan 

para peternak turut aktif bahkan menginisiasi adanya 

program afkir dini baik dalam penyusunan maupun 

“pemaksaan” pelaksanaan program afkir dini 

termasuk melakukan beberapa kali demo dan 
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senantiasa hadir dalam pertemuan-pertemuan 

pembahasan rencana afkir dini dan ikut 

menandatangani notulen rapat serta ikut 

menyepakati langkah-langkah yang akan diambil, 

termasuk terlibat aktif sebagai anggota Tim Ad Hoc 

yang dibentuk oleh Kementan. ----------------------------  

25.12.3 Bahwa pelaksanaan afkir dini yang diinstruksikan 

oleh pemerintah merupakan kebijakan di luar 

kewenangan pelaku usaha dan peternak dan 

merupakan langkah terbaik dalam jangka pendek 

dalam menghadapi kondisi kelebihan pasokan (over 

supply) yang telah dipraktekkan di berbagai negara. --  

25.13 Terlapor II terbukti tidak mendapatkan keuntungan berlebih 

dan tidak wajar yang diperoleh dari pelaksanaan instruksi afkir 

dini justru Terlapor II mengalami kerugian dan kehilangan 

potensi pendapatan dari sisa masa produksi Parent Stock yang 

diafkir dini. ----------------------------------------------------------------  

25.13.1 Bahwa penerapan kebijakan afkir dini terhadap 

Parent Stock yang masih produktif menimbulkan 

potensi kerugian untuk Terlapor II dikarenakan PS 

yang masih produktif yang di afkir dini merupakan 

aset perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha. --  

25.13.2 Bahwa akibat penerapan kebijakan afkir dini tahap I 

dan II, Terlapor II mengalami kerugian riil dan 

Opportunity Loss yang cukup material sejumlah Rp. 

167.328.093.831 (seratus enam puluh tujuh miliar 

tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh 

tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah). -------  

25.13.3 Bahwa pelaksanaan afkir dini merupakan biaya (cost) 

yang harus dikeluarkan oleh Terlapor II yang 

berakibat timbulnya kerugian yang sangat besar dari 

Terlapor II. Biaya tersebut yang muncul semata-mata 

ditanggung Terlapor II karena kepatuhan terhadap 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. ----------  

25.14 Tuduhan Investigator dalam sidang pemeriksaan Terlapor II 

yang bersifat asumsi belaka dan tidak berdasar. -------------------  
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25.14.1 Bahwa permasalahan over supply DOC sudah 

dirasakan oleh peternak dan breeder sejak Kuartal IV 

2013 sehingga tidak ada alasan bahwa Terlapor II lah 

yang menghembuskan rumors tentang over supply. ---  

25.14.2 Keterlibatan pemerintah dalam upaya 

menyeimbangkan permintaan dan penawaran DOC 

FS dan livebird didasarkan pada tuntutan yang 

disuarakan oleh para peternak, khususnya peternak 

mandiri, dan bukan karena tuntutan breeder, 

terlebih-lebih tuntutan dari Terlapor II. ------------------  

25.14.3 Pembahasan untuk mencari solusi terhadap over 

supply DOC FS sudah dimulai sejak Desember 2013 

oleh Kementan sebagai respon terhadap demo 

peternak yang dilakukan di bulan November 2013 

sehingga sangat tidak berdasar tuduhan Tim 

Investigator bahwa Terlapor II menghembuskan 

rumors tentang over supply pada tahun 2014 dengan 

menyebutkan adanya over supply dalam Laporan 

Tahunan 2014 Terlapor II, yang mana Laporan 

Tahunan 2014 itu sendiri baru diterbitkan sekitar 

April 2015. Tambahan lagi, laporan yang sama 

tentang adanya over supply juga dirilis oleh PT Sierad 

Produce Tbk. (Saksi) di tahun yang sama dan 

kemudian menyusul oleh PT Charoen Pokphand Tbk. 

(Terlapor I) di tahun 2015. ---------------------------------  

25.15 Terbukti tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 11 UU No. 5 

Tahun 1999 karena unsur-unsur pasal tersebut tidak 

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

25.15.1 Tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan 

bahwa terdapat perjanjian antara Terlapor II bersama 

Para Terlapor lainnya mengenai pengaturan pasokan. 

25.15.2 Bahwa terdapat bukti mengenai isu kelebihan 

pasokan (over supply) muncul bukan dari inisiasi 

Terlapor II dan telah disampaikan oleh peternak yang 

melakukan demo kepada Pemerintah sebagai latar 

belakang munculnya kebijakan afkir dini. Kemudian 
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pelaksanaan afkir dini merupakan instruksi dari 

Pemerintah dalam menjaga keberlangsungan industri 

pembibitan dan budidaya ayam pedaging, sehingga 

tidak ada bukti kuat adanya tindakan Terlapor II 

untuk mengatur produksi dan atau pemasaran DOC 

FS. --------------------------------------------------------------  

25.15.3 Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa 

Terlapor II memperoleh keuntungan yang berlebihan 

sebagaimana tuduhan Tim Investigator, dan malah 

sebaliknya Terlapor II mengalami kerugian riil dan 

Opportunity Loss yang sebesar 167.328.093.831 

(seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus dua 

puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu delapan 

ratus tiga puluh satu rupiah). Akibat pelaksanaan 

kebijakan afkir dini yang di instruksikan Pemerintah.  

Tanggapan Atas Dugaan Pelanggaran. -----------------------------------------  

25.16 Terbukti bahwa hal-hal yang dilakukan Terlapor II adalah 

semata-mata “pelaksanaan kewajiban hukum in cassu 

Pemerintah” sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah. ----  

25.16.1 Hubungan Pemerintah Republik Indonesia Sebagai 

Penguasa dengan Terlapor II Dalam Perkara A Quo 

adalah Bersifat Vertikal Sehingga Terlapor II Harus 

Tunduk Pada Instruksi Pemerintah. ----------------------  

1. Berdasarkan LDP halaman 21, butir 16.2, Tim 

Investigator secara keliru pada intinya 

menyatakan bahwa Terlapor II telah melakukan 

kesepakatan dengan pelaku usaha lainnya untuk 

mengurangi pasokan DOC di pasar dengan 

melakukan pemotongan/pengafkiran Parent 

Stock sebanyak 6 juta ekor. Hal mana telah 

dibuktikan sebaliknya berdasarkan alat-alat 

bukti yang sah bahwa pada hakekatnya Terlapor 

hanyalah menjalankan kewajiban hukum 

sebagaimana instruksi Pemerintah. ----------------  

2. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban 

hukum yang didasarkan pada instruksi 
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Pemerintah, demi hukum adalah patut untuk 

dipertimbangkan bahwa pada dasarnya, yang 

secara keliru diduga sebagai sebuah kesepakatan 

tertanggal 14 September 2015 pada hakekatnya 

secara yuridis bukanlah sebuah perjanjian 

perdata, melainkan suatu pelaksanaan 

kewajiban hukum yang diinstruksikan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini 

adalah Kementerian Perdagangan Republik 

Indonesia cq Direktorat Jenderal Peternakan 

kepada para pelaku usaha yang bersangkutan. --  

3. Kami memohon perhatian bahwa terdapat 

perbedaan yang jelas antara sebuah kesepakatan 

dengan sebuah instruksi. Kesepakatan sendiri 

akan sah apabila dilakukan dalam suatu 

hubungan horizontal, sedangkan instruksi dapat 

dikeluarkan apabila hubungan kedua pihak 

bersifat vertikal. Sahnya kesepakatan yang 

dibuat dalam hubungan yang bersifat horizontal 

tersebut adalah sebagai akibat terdapatnya 

suatu keseimbangan antara para pihak yang 

membuat perjanjian untuk memasukkan 

keinginan-keinginannya masing-masing ke 

dalam perjanjian sehingga masing-masing pihak 

dapat menerima keuntungan dari perjanjian 

dimaksud. Namun demikian, dalam hubungan 

vertikal, pihak yang berada diatas sebagai 

penguasa akan cenderung memaksakan 

kehendaknya kepada pihak yang berada dibawah 

dengan konsekuensi bahwa pihak yang berada 

dibawah harus menaati kehendak dari penguasa 

tersebut.  ------------------------------------------------  

4. Dalam perkara ini, hubungan antara Pemerintah 

Republik Indonesia sebagai  penyelenggara 

negara/pejabat publik dengan  para pelaku 

usaha yang merupakan sebuah perusahaan 



 

 
-251 - 

 

 

 

 

privat adalah bersifat vertikal. Konsekuensi 

logisnya, Pemerintah dapat mengeluarkan 

sebuah instruksi yang tidak dapat dielakkan oleh 

pihak yang menerima instruksi tersebut. ----------  

5. Berikut adalah ilustrasi yang menggambarkan 

hubungan vertikal antara Pemerintah dengan 

subjek hukum privat (penduduk) yang diberikan 

oleh beberapa ahli Hukum Administrasi Negara 

yaitu Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri 

Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, 

H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, P.J.J. 

van Buuren, F.A.M. Stroink dalam buku 

“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” 

halaman 47 sebagai berikut: -------------------------  

 

6. Berdasarkan pemaparan diatas, terlihat jelas 

bahwa Penguasa (Pemerintah) berhak untuk 

mengeluarkan sebuah penetapan yang sepihak 

kepada penduduk (subjek hukum privat) yuang 

bersifat memaksa karena diiringi dengan adanya 

sanksi apabila tidak dipatuhi. Sebagai 

balasannya, subjek hukum privat menikmati 

perlindungan hukum dari Penguasa. ---------------  

7. Dalam perkara ini, hubungan yang bersifat 

vertikal tersebut terlihat ketika Pemerintah cq 

Dirjen PKH memaksakan kehendaknya kepada 

para pelaku usaha termasuk Terlapor II dengan 

mengeluarkan instruksi afkir dini tersebut dalam 

posisinya sebagai pengemban tugas negara, yaitu 
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melaksanakan fungsinya sebagai pejabat publik 

demi kepentingan umum dan bukan demi 

kepentingan individual. -------------------------------  

8. Dirjen PKH tidak mengeluarkan instruksi afkir 

dini tersebut dalam rangka membuat kontrak 

perdata dengan para pelaku usaha yang 

merupakan perusahaan privat dalam tatanan 

hubungan horizontal. Instruksi tersebut 

dikeluarkan dalam tatanan hubungan vertikal 

antara Pemerintah dan pelaku usaha, yaitu demi 

mengatasi permasalahan over supply DOC FS 

dan untuk memperbaiki harga livebird di 

pasaran dengan tujuan akhir 

menolong/memperbaiki kesejahteraan para 

peternak, khususnya peternak mandiri. -----------  

9. Berikut adalah latar belakang dan kronologis 

yang meneguhkan fakta yang memperjelas 

hubungan vertikal antara Pemerintah dengan 

para pelaku usaha terkait dengan perkara a quo. 

Mohon perhatiannya bahwa fakta berikut ini 

menunjukkan keterlibatan Pemerintah Republik 

Indonesia (vide Bukti T2-5). --------------------------  
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15 April 2014 Terbitnya SE Mendag No. 644/M-

DAG/SD/4/2014 yang mengatur harga 
penjualan DOC FS di tingkat peternak 
 

Dengan mempertimbangkan (i) anjloknya 
harga live bird di bawah Harga Pokok 

Produksi (“HPP”) yang berdampak pada 
kerugian bagi peternak dan (ii) kelebihan 
pasokan ayam broiler dan telur sebagai 

akibat dari tingginya produksi DOC FS, 
Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

(“Mendag”) mengeluarkan Surat Edaran 
Mendag No. 644/M-DAG/SD/4/2014 
perihal ‘Harga Penjualan Day Old Chicken 

(DOC) di Tingkat Peternak’ (“SE Mendag 
15 April 2014”).  

 
Dalam surat ini, Mendag menetapkan 
solusi jangka pendek untuk mengatasi 
over supply DOC FS dengan 

memberikan instruksi kepada para 
pengusaha pembibitan unggas untuk: 

 
a. menjual DOC FS dengan harga 

maksimal Rp 3.200/ekor; dan 
b. mendukung upaya stabilisasi harga 

live bird dan telur melalui 

pengurangan produksi telur tetas 
broiler dan layer sebesar 15%. 

 

13 Januari 

2015 

Direktur Perbibitan Ternak, Dirjen PKH, 

Kementan memutuskan pembatasan 
impor GPS. 
 

Direktur Perbibitan Ternak,Dirjen 
PKH,Kementan memberikan instruksi 

kepada para pelaku usaha untuk 
melakukan pembatasan impor GPS 
tahun 2015. Dalam pertemuan yang 

diinisiasi oleh Pemerintah ini, para pelaku 
usaha bersedia mengikuti instruksi 
Pemerintah untuk membatasi kegiatan 

impor GPS. Beberapa ketua asosiasi 
perunggasan juga turut hadir dalam 

pertemuan tersebut (GPPU, ASPARI, 
GOPAN, Pinsar Indonesia, Pinsar Petelur 
Nasional). 

 

14 September 

2015 

Rapat pembahasan permasalahan dan 

solusi mengatasi keterpurukan harga 
livebird di tingkat peternak 

 
Atas undangan Dirjen PKH, rapat ini 
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diselenggarakan di Gedung Manggala 

Wanabhakti Kementerian Kehutanan 
dan Lingkungan Hidup yang dipimpin 
oleh Dirjen PKH (yaitu Saudara 

Muladno yang dihadirkan sebagai 
saksi). Dalam rapat tersebut, Dirjen PKH 
mengambil peranan sentral dalam 

menginstruksikan kepada para pelaku 
usaha untuk membela kepentingan 

negara Republik Indonesia dimana 
diputuskan bahwa akan dilakukan 
pemotongan/pengafkiran dini 6 (enam) 

juta ekor PS. Tahap pertama pengafkiran 
ini akan dilakukan sebanyak 2 (dua) juta 
ekor, serta adanya cross monitoring yang 

melibatkan unsur pemerintah sebagai 
bahan pertimbangan tahapan afkir dini 

selanjutnya.  
 

Pengafkiran dini akan dilakukan oleh 12 
(dua belas) perusahaan, dimana 
pengawasan pelaksanaan pengafkiran 

akan dilakukandengan cara cross 
monitoring oleh semua unsur pembibit 

dan pemerintah.  
 

3 November 
2015 

Undangan pertemuan dari Dirjen PKH 
terkait evaluasi afkir dini tahap 1 
 

Melalui Surat No. 
02015/TU.020/F/11/2015 tertanggal 2 
November 2015, Dirjen PKH kembali 

mengundang para pemangku kepentingan 
(kepala dinas peternakan beberapa 

provinsi, breeder, asosiasi GPPU, Sekjen 
Forum Dekan Fakultas Peternakan 
Seluruh Indonesia, Sekretaris Dirjen PKH, 

dll) untuk melakukan evaluasi atas 
pelaksanaan penyesuaian populasi PS 

melalui afkir dini tahap pertama. 
Pertemuan dilakukan di Gedung C 
Direktorat Perbibitan dan Produksi 

Ternak, Kementan. 
 

23 November 
2015 

Surat Dirjen PKH kepada breeder berisi 
instruksi afkir dini tahap 2  

 
1. Proporsi penyesuaian jumlah PS 

dalam pelaksanaan afkir dini oleh 17 

breeder; 
2. Keputusan afkir dini sebagaimana 

dimaksud di atas harus dilakukan 

tanpa syarat apapun; dan 
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3. Perusahaan yang tidak melakukan 

keputusan ini akan dikenakan 
sanksi. 

30 November 

2015 

Surat Dirjen PKH kepada breeder berisi 

instruksi mengenai mekanisme 
pelaksanaan afkir dini Tahap II. 

 
1. Melakukan afkir dini bibit PS broiler 

sebanyak 2 juta ekor secara 

proporsional di seluruh breeding farm 
untuk tahap kedua dengan umur afkir 

> 40 minggu. 
2. Teknis pelaksanaan afkir dini tahap II 

sama dengan afkir dini tahap I dengan 

beberapa penyempurnaan. 
3. Persentase afkir dini tahap II sesuai 

surat Direktur Jenderal Peternakan 
dan Kesehatan Hewan No. 
23071/PK.230/F/11/2015 tanggal 

23 November 2015; 
4. Pelaksanaan afkir dini harus 

dilengkapi berita acara yang 

ditandatangani oleh unsur 
perusahaan (cross monitoring) 

perguruan tinggi dan/atau unsur 
Pemerintah; 

5. Afkir dini akan dilaksanakan selama 

15 hari kalender  dimulai tanggal 7 
Desember 2015 /d 22 Desember 

2015; 
6. Sehubungan dengan pelaksanaan 

afkir dini PS Tahap II akan 

dilaksanakan juga CSR untuk 
masyarakat kurang mampu dengan 

teknis pelaksanaan sebagai berikut: 
 
- Persentase CSR direncanakan 

sebesar 50 persen dari jumlah 
bibit ayam yang diafkir dini 
oleh masing-masing 

perusahaan. Ayam yang 
dipakai sebagai CSR harus 

dalam bentuk afkir PS dan 
tidak boleh dokonversikan ke 
dalam bentuk karkas broiler; 

- Pelaksanaan CSR 
direncanakan sekitar tanggal 
15 Desember 2015. Untuk 

penentuan lokasi CSR akan 
dikoordinasikan dengan ketua 

asosiasi CSR. 
 

7. Setelah melaksanakan afkir dini PS, 



 

 
-256 - 

 

 

 

 

TANGGAL KETERANGAN KRONOLOGI 

pelaku segera melaporkan hasil 

penyesuaian tersebut kepada 
Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan melalui 

Gabungan Perusahaan Pembibitan 
Unggas (GPPU) selaku koordinator 
pelaksana; 

8. Pelaksanaan pengafkiran dini segera 
dilaksanakan setelah menerima 

surat permintaan ini. 

23 Desember 

2015 

Surat Koordinator Satgas KPPU kepada 

Dirjen PKH berisi permintaan penghentian 
pemotongan/pengafkiran Parent Stock 
 

Melalui Surat No. 624/D.2/XII/2015 
tertanggal 23 Desember 2015 perihal 

Penghentian pemotongan /pengafkiran 
Parent Stock, Koordinator Satgas KPPU, 
M. Noor Rofieq, yang juga merupakan 

anggota Tim Investigator dalam perkara 
ini, atas nama KPPU, mengirimkan surat 

kepada Dirjen PKH meminta untuk 
menghentikan seluruh kegiatan yang 
berkaitan dengan pengafkiran PS 

sebanyak 6 (enam) juta ekor. 
 

 

 

10. Berdasarkan fakta hukum diatas, terbukti 

bahwa Pemerintah Republik Indonesia sebagai 

penguasa memiliki peran yang aktif dan sangat 

dominan di dalam perkara ini, sehingga 

menegaskan karakter hubungan vertikal antara 

pihaknya dengan para pelaku usaha. --------------  

11. Bahkan, dalam sidang pemeriksaan saksi 

tertanggal 18 Mei 2016, Saudara Saksi Dirjen 

PKH, Bapak Muladno (vide Bukti B11) 

menegaskan hubungan vertikal antara 

Pemerintah Republik Indonesia adalah pihak 

penguasa dan para pelaku usaha sebagai pihak 

privat: ----------------------------------------------------  

No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

4. Pertanyaan 
Majelis 

Jelaskan identitas, riwayat 
pekerjaan dan tupoksi Saudara 
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Komisi selaku Dirjen Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kementerian 
Pertanian! 

Jawaban Saya Dr. Ir. Muladno, MSC sampai 
dengan hari ini, saya masih 
merupakan dosen di fakultas 
peternakan di IPB yang saat ini 
dipercaya menjabat sebagai Dirjen 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian sejak tanggal 
01 Juni 2015. Tupoksi saya sebagai 
Dirjen Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kementerian Pertanian yang 
merupakan hasil lelang jabatan 
adalah melakukan pembinaan untuk 
pengembangan produksi peternakan 
dalam rangka meningkatkan daya 
saing dan produktivitas ternak 
secara umum. Di samping itu, di 
Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kementerian 
Pertanian sendiri terdapat 1 
Sekretariat dan 5 Direktorat. 

6. Pertanyaan 
Investigator 

Jelaskan tugas Saudara selaku 
Dirjen Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kementerian Pertanian! 

Jawaban Intinya meningkatkan produksi 
ternak, produktivitas, dan daya 
saing. 

94. Pertanyaan 

Investigator 

Tugas Saudara selaku Dirjen 

Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kementerian Pertanian 

adalah menyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanakan 
kebijakan di bidang peningkatan 

populasi dan produksi ternak 
serta kesehatan hewan. Namun di 

satu sisi dalam kesepakatan 14 
September 2015 tersebut, dimana 
Saudara turut hadir dan tanda 
tangan, Saudara justru memiliki sisi 
yang berlawanan yaitu bukannya 
meningkatkan populasi dan 
produksi melainkan memusnahkan. 
Jelaskan! 

Jawaban Secara institusi, kami sudah 
dianggap berhasil karena sudah 
meningkatkan produksi ayam 
melebihi dari apa yang kami 
perlukan meskipun untuk ayam 
tidak kami urus secara khusus, 
tidak seperti sapi. Untuk ayam 
pedaging juga tidak ada dana 
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khusus untuk mengurusnya. Namun 
karena adanya over supply, harga 
livebird menjadi turun, peternak 
menangis hampir 2-3 tahun yang 
kemudian hanya dijawab oleh 
pemerintah dengan pertemuan 42 
kali namun tidak ada hasil apa-apa 
sehingga saya sebagai bapaknya 

peternakan merasa harus turun 
tangan. 

95. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah ada tugas dan visi misi 
Saudara sebagai Dirjen 
Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kementerian Pertanian 
juga bertanggungjawab untuk 
turut mensejahterakan para 

peternak? Dasarnya apa? 

Jawaban Pasti ada. Ada dalam 

pembukaan Penjelasan UU No. 18 
Tahun 2009 yang diperbaharui 

dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 
pada alinea 3 penjelasan umum 
terkait mensejahterakan rakyat. 

 

12. Berdasarkan pemaparan diatas, secara terang 

benderang terdapat fakta hukum dan karenanya 

terbukti bahwa Pemerintah Republik Indonesia 

telah mengambil peranan sebagai penguasa 

dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan 

perintah-perintah diatas kepada para pelaku 

usaha termasuk Terlapor II dalam hubungan 

yang bersifat vertikal. Pada esensinya, semua 

kebijakan-kebijakan serta perintah-perintah 

Pemerintah diatas adalah instruksi-instruksi 

kepada para pelaku usaha, termasuk Terlapor II 

untuk melakukan pengafkiran dini, instruksi 

mana merupakan kewajiban-kewajiban hukum 

yang harus ditaati. -------------------------------------  

13. Berikut adalah kutipan Dirjen PKH, Bapak 

Muladno sebagai penguasa mengenai instruksi-

instruksi kepada para pelaku usaha termasuk 

Para Terlapor (vide Bukti B11): ----------------------  
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

5. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Dalam perkara a quo diduga ada 
semacam pengaturan produksi ayam 
pedaging broiler yang didahului 
dengan adanya pertemuan antara 
Dirjen Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kementerian Pertanian 
dengan beberapa pelaku usaha di 
bidang perunggasan yaitu 
pengusaha dan asosiasi hingga 
kemudian menghasilkan sebuah 
kesepakatan berupa kegiatan 
pengafkiran dini PS sebesar 6 juta 
ekor. Jelaskan! 

 Jawaban Saya diangkat menjadi Dirjen 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian sejak tanggal 
01 Juni 2015, yang kemudian saya 
tindaklanjuti dengan perkenalan diri 
kepada para Direktur hingga 
akhirnya mengadakan beberapa 
rapat pertemuan dengan Direktur 
Pembibitan dan Produksi Ternak. 
Semua Direktur saya tanyakan 
mengenai permasalahan apa yang 
sedang terjadi dan yang telah 
dilakukan. Dalam konteks 
perunggasan ini, mereka 
menyodorkan kepada saya terkait 
informasi adanya beberapa 
pertemuan yang telah dilakukan 
dengan para stakeholder 
perunggasan yang sudah 
berlangsung sebanyak 42 kali yang 
mana setelah saya baca sepintas, 
intinya para peternak mengutarakan 
keinginannya agar terjadi 
keseimbangan supply dan demand 
di pasar, karena dari laporan yang 
diberikan, populasi ayam DOC FS 
saat ini sudah melimpah sehingga 
para peternak seringkali mengeluh 
harga terus jatuh. Pertemuan demi 
pertemuan dilaksanakan yang 
diakhiri dengan kesimpulan 
pertemuan-pertemuan yang lain 
namun tidak menghasilkan apa-apa 
sehingga setelah mempelajari 
laporan, dimana saya juga turut 
melihat kondisi di lapangan dan 
berkomunikasi dengan para 
peternak, pelaku usaha, ketua 
asosiasi, dan saya melakukan 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

crosscheck atas file yang ada di 
kami hingga kemudian saya 
meyakini memang telah terjadi over 
supply. Banyak data yang 
menggiring opini saya ke arah sana. 
Salah satu yang menguatkan bahwa 
telah terjadi over supply adalah 
adanya salah satu perusahaan yang 
mengajukan pemasukan GGPS 
(Great Giant Parent Stock) tidak saya 
tanda tangani dan saya minta untuk 
distop dulu karena jika tidak maka 
akan membanjir lagi. Jika kondisi 
sudah kondusif dan memungkinkan 
maka boleh-boleh saja, namun saat 
ini perlu direm dulu. Jadi seingat 
saya tanda tangan pertama saya 
pada saat itu adalah tanda tangan 
untuk melakukan penghentian 
GGPS. 
Dengan adanya laporan mengenai 
adanya pertemuan sebanyak 42 kali 
itu membuat saya heran, masalah 
jelas namun kesimpulannya tidak 
ada sehingga saya kumpulkan para 
pelaku usaha sebanyak 2-3 kali, 
dimana yang terakhir bertempat di 
Kementerian Kehutanan pada 
tanggal 14 September 2015. 
Pertanyaan atau masalahnya 
hampir sama yang intinya adalah 
kesepakatan berapa yang harus 
diafkir dini PSnya. Saya mendengar 
semua sepakat dalam pertemuan-
pertemuan sebelumnya bahwa 6 juta 
ekor ini harus diafkir dini hingga ada 
pembahasan mengenai siapa 
mengafkir dini berapa, hingga ada 
pembagian proporsional dengan 
acuan berdasarkan market share 
sehingga akan dihasilkan 
perusahaan A sekian %, perusahaan 
B sekian persen, dst. 
Dalam pertemuan itu saya juga 
diberikan kewenangan penuh 

untuk mengambil keputusan 
apapun dan para pembibit akan 

menurut mengikuti hasilnya. 
Sehingga pada saat itu karena 
jeritan peternak sudah bertahun-
tahun bahwa terjadi over supply 
sehingga harga jatuh maka 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

disepakati afkir dini sebesar 6 juta 
ekor. Itu memang perintah saya. 
Karena ada keraguan terhadap 

pelaku usaha (pengusaha) ada 
yang tidak tunduk untuk 

melakukan pengafkiran dini dan 
dinamikanya memang seperti itu, 
maka untuk mengantisipasi itu 

dalam edaran saya sebutkan 
bagi pelaku usaha yang tidak 
tunduk melakukan afkir dini 

sesuai proporsi yang sudah 
disepakati maka akan 

dikenakan sanksi. Sanksinya 
antara lain dengan pengurangan ijin 
jumlah bibit yang akan diimpor atau 
jumlah pakan sehingga ada kendali 
yang saya pegang untuk meyakini 
bahwa afkir dini harus 
dilaksanakan. 

 

No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

156. Pertanyaan 
Terlapor II 

Apa niat Saudara terkait dengan 
dikeluarkannya surat per tanggal 
23 November 2015, apakah untuk 
kepentingan publik dimana juga 
merupakan tanggung jawab 
pemerintah dan tanggung jawab 
Saudara selaku pejabat publik? 

Jawaban Saya diangkat sebagai Dirjen 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian harus 
memikirkan kepentingan banyak 
orang bukan kepentingan yang 
sedikit. 

157. Pertanyaan 
Terlapor II 

Apa sebenarnya substansi 
pemikiran Saudara mengenai 
adanya tanggung jawab tersebut? 

Jawaban Itu adalah salah satu substansinya 
dimana saya membela kepentingan 
rakyat kecil. 

158.  Pertanyaan 
Terlapor II 

Tadi disampaikan Saudara 
selaku Dirjen Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kementerian 

Pertanian adalah bapak anak-
anak, dan dalam surat Saudara 

selalu ada kata-kata “harus” 
dan secara lisan juga Saudara 
tegaskan bahwa anak-anak 

harus nurut pada Bapaknya. 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

Jelaskan makna dari kata 
harus dalam konteks Saudara 
sebagai pejabat publik! 

Jawaban Saya mau mengambil alih 
tanggung jawab tersebut untuk 

kepentingan bangsa ini. 

159. Pertanyaan 

Terlapor II 

Apakah harus itu secara 

substansi dalam pemikiran 
Saudara adalah satu mandatori 
atau perintah atau instruksi? 

Jawaban Iya betul dan itu saya buktikan 
ketika ada perusahaan yang 

ingin mengajukan ijin impor 
bibit DOC, saya pastikan 
terlebih dahulu apakah sudah 

melakukan kewajibannya atau 
belum. Jika sudah baru saya 

tanda tangani. Paling tidak ada 
konfirmasi sekali lagi. 

 

14. Dari pemaparan diatas, jelas terlihat bahwa 

Pemerintah cq Dirjen PKH sebagai pihak yang 

memiliki wewenang penuh berdasarkan 

peraturan perundang-undangan demi hukum 

justru dapat memberikan perintah/instruksi 

kepada para pelaku usaha termasuk Terlapor II 

karena hubungan keduanya bersifat vertikal. 

Pada faktanya, sebagai penguasa, Pemerintah 

telah menginstruksikan kepada Terlapor II untuk 

melakukan pengafkiran dini dan Terlapor II tidak 

memiliki pilihan lain selain melaksanakan 

kewajiban yang termuat dalam instruksi 

sebagaimana dijelaskan diatas. ---------------------  

25.16.2 Terlapor II tidak memiliki motif dan tujuan untuk 

membuat kesepakatan/perjanjian kartel melainkan 

hanya untuk memenuhi instruksi Pemerintah. --------  

1. Penting untuk dipahami bahwa terdapat 

perbedaan yang sangat mendasar antara 

kesepakatan/perjanjian kartel dengan 

pelaksanaan kewajiban hukum in casu instruksi 

Pemerintah. Perbedaan mendasar tersebut, 
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antara lain, terletak pada latar belakang dan 

motif serta pihak pemberi sanksi apabila salah 

satu pihak tidak mematuhi atau tidak 

menjalankan hal tersebut. ---------------------------  

2. Berdasarkan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2010 

tentang Pedoman Kartel (“Perkom No. 4/2010”) 

dinyatakan bahwa hal yang harus dilakukan 

dalam menduga adanya praktik kartel diantara 

pelaku usaha adalah menemukan dan 

membuktikan motif kartel yang dimiliki pelaku 

usaha tersebut, sebagaimana tercantum 

padaPerkom No. 4/2010, sebagai berikut: --------  

“Sedangkan pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1998, 

mengadopsi prinsip rule of reason. Perumusan 

kartel sebagai suatu yang diperiksa menurut 

prinsip rule of reason sudah sesuai dengan 

perkembangan penegakan hukum persaingan 

yang cenderung untuk melihat dan memeriksa 

alasan-alasan dari pelaku usaha melakukan 

suatu perbuatan yang dianggap melanggar 

Hukum Persaingan Usaha. Dengan demikian 

KPPU harus dapat membuktikan bahwa alasan-

alasan dari pelaku usaha tersebut tidak dapat 

diterima (unreasonable).”11 

 

“Dilihat dari perumusan pasal 11 yang menganut 

rule of reason, maka ditafsirkan bahwa dalam 

melakukan pemeriksaan dan pembuktian adanya 

pelanggaran terhadap ketentuan ini, harus 

diperiksa alasan-alasan pelaku usaha dan 

terlebih dahulu dibuktikan telah terjadi praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Dengan kata lain, dalam memeriksa dugaan 

adanya kartel akan dilihat alsan-alasan dari para 

pelaku usaha yang melakukan perbuatan kartel 

                                                 
11Perkom No. 4/2010, hlm. 13. 
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tersebut dan akibat dari perjanjian tersebut 

terhadap persaingan usaha. Dengan demikian, 

maka sangat diperlukan adanya pengkajian yang 

mendalam mengenai alasan kesepakatan para 

pelaku usaha dimaksud dibandingkan dengan 

kerugian ataupun hal-hal negatif kartel baik bagi 

persaingan usaha.”12 

3. Bahwa tujuan dari adanya kartel adalah untuk 

memperoleh keuntungan yang tidak wajar, 

sebagaimana tercantum dalam Perkom No. 

4/2010 sebagai berikut: “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 di atas tingkat keuntungan yang 

wajar.”13 -------------------------------------------------  

4. Dalam hal ini, sangat jelas bahwa Dugaan Kartel 

Bibit Ayam terhadap Terlapor II sama sekali 

tidak termasuk dalam motif dan tujuan kartel 

sebagaimana dijelaskan di peraturan diatas. 

Pelaksanaan afkir dini oleh Terlapor II 

merupakan pelaksanaan dari kewajiban hukum 

yang diinstruksikan Pemerintah Republik 

Indonesia kepada terlapor II yang taat pada 

hukum. Dengan kata lain, motif dari 

pelaksanaan afkir dini tersebut adalah semata-

mata dalam rangka pemenuhan dan kepatuhan 

Terlapor II terhadap kewajiban hukumnya, in 

casu instruksi Pemerintah cq Dirjen PKH. Jadi, 

motifnya bertolak belakang dengan motif 

kesepakatan/perjanjian kartel, yaitu untuk 

mendapatkan keuntungan di atas keuntungan 

yang wajar. ----------------------------------------------  

                                                 
12Perkom No. 4/2010, hlm. 15. 
13Perkom No. 4/2010, hlm. 8. 



 

 
-265 - 

 

 

 

 

 

 

25.16.3 Kata-kata “kesepakatan” pada instruksi Pemerintah 

untuk melalukan afkir dini pada tanggal 14 

September 2015 tidak berarti bahwa terdapat 

kesepakatan perdata. ---------------------------------------  

1. Bahwa apabila Tim Investigator mengambil 

kesimpulan bahwa telah terdapat kesepakatan 

kartel dengan dasar adanya kata-kata 

“kesepakatan” pada pernyataan yang dibuat 

pada tanggal 14 September 2015 yang 

diinstruksikan Pemerintah, maka hal tersebut 

sangatlah tidak berdasar (vide Bukti T2-1). -------  

2. Sebagaimana dijelaskan diatas, tidak pernah ada 

kesepakatan kartel diantara para pelaku usaha 

karena afkir dini tersebut adalah sebuah 

instruksi dari Pemerintah. Bahwa kata-kata 

“kesepakatan” tidak serta merta menimbulkan 

arti bahwa telah terdapat perjanjian. Hal ini 

ditegaskan oleh Ahli Zainal Arifin Mochtar dalam 

BAP sebagai berikut (vide Bukti B32): --------------  

No. Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

25. Pertanyaan 

Terlapor V, 
VIII, X, XI, 
dan XII 

Judul yang terdapat dalam 
surat yang ditunjukkan kepada 
Ahli berjudul “Kesepakatan” 
Apakah judul mempengaruhi 
isinya? 

Jawaban Seperti saya jelaskan 

sebelumnya, yang penting 
adalah substansinya bukan 

bajunya. Sepanjang 
substansinya bersifat 
individual konkrit maka 

termasuk beschikking. 

 

3. Terkait dengan Keterangan Ahli Dr. Zainal Arifin 

Mochtar, S.H., LL.M dimaksud, kami mohon agar 

Affidavit (Keterangan Ahli Tertulis) dari Ahli juga 

menjadi pertimbangan, Affidavit mana yang kami 

lampirkan menjadi bagian yang integral dan 
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tidak terpisahkan dari Kesimpulan ini (vide Bukti 

T2-8). -----------------------------------------------------  

4. Dalam perkara a quo, walaupun terdapat kata-

kata kesepakatan, hasil pertemuan 14 

September 2015 tersebut bukanlah sebuah 

kesepakatan perdata antara para pelaku usaha 

melainkan sebuah wujud nyata pelaksanaan 

instruksi sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya. Dengan demikian, dugaan bahwa 

Terlapor II telah melakukan kesepakatan kartel 

sangat tidak berdasar dan sudah seharusnya 

ditolak.  --------------------------------------------------  

25.17 Terbukti bahwa terdapat fakta-fakta material terkait 

pelaksanaan afkir dini yang tidak dipertimbangkan secara utuh 

oleh Tim Investigator. ----------------------------------------------------  

25.17.1 Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, 

dan para terlapor dalam Pemeriksaan Lanjutan, 

terbukti bahwa Tim Investigator di dalam LDP yang 

disusunnya, tidak menyampaikan secara lengkap dan 

benar kronologi pelaksanaan afkir dini dalam perkara 

a quo. Tim Investigator tidak menyampaikan seluruh 

fakta-fakta material yang terkait erat dengan 

rangkaian pelaksanaan afkir dini, antara lain tidak 

menyampaikan latar belakang dan tujuan afkir dini 

yang merupakan suatu instruksi Pemerintah dalam 

rangka mengatasi permasalahan kelebihan pasokan 

(over supply) pasokan DOC FS yang terjadi di pasar. --  

25.17.2 Berikut Terlapor II sampaikan kronologi pelaksanaan 

afkir dini,termasuk peristiwa dan fakta-fakta material 

yang terungkap dalam pemeriksaan saksi dan Para 

Terlapordan didukung keterangan ahli,untuk dapat 

dicermati bersama agar latar belakang, tujuan, dan 

teknis pelaksanaan instruksi afkir dini oleh 

Pemerintah kepada Terlapor II dan Para Terlapor 

lainnya dapat dipahami secara benar dan menyeluruh 

(vide Bukti C1 – C8 Penyelidikan). -----------------------------  
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2010 – Q1 dan Q2 
2013 

Kondisi kondusif pada industri perunggasan Indonesia 
 
Industri perunggasan Indonesia memiliki kondisi yang sangat kondusif dan 
perkembangan/pertumbuhan yang baik, dimana para peternak ayam dapat 
hidup dan berkembang. 

Q1 dan Q2 2013 

Kegiatan ekspansi berlebih & importasi GPS yang meningkat secara 
tidak wajar  
 
Breeder banyak melakukan ekspansi bisnis  serta kegiatan importasi bibit 
indukan ayam/grandparent stock (“GPS”). Pada tahun 2013, kenaikan impor 
GPS sekitar 19% dibandingkan tahun 2012 sehingga menjadikan pasokan GPS 
jauh melampaui perkiraan pertumbuhan permintaan pasar. Masih ditambah 
lagi, masuknya great grandparent stock (“GGPS”) sejak Agustus dan Desember 
2013 yang tentunya akan menambah pasokan GPS dan PS pada tahun-tahun 
berikutnya. 

Q IV2013 

Banjirnya pasokan DOC FS membuat harga live bird anjlok di bawah 
HPP 
 
Kenaikan GPS impor secara signifikan di Indonesia membuat membanjirnya 
pasokan DOC FS di pasar. Peningkatan pasokan DOC FS tersebut membuat 
harga DOC FS menurun secara signfikan, yang kemudian menyebabkan harga 
ayam hidup atau live birdanjlok di bawah tingkat harga pokok produksinya. 

4 November 2013 

Unjuk rasa peternak di Kantor Kementan 
 
Akibat anjloknya harga live bird di pasar, para peternak melakukan unjuk rasa 
di Kantor Kementanuntuk menuntut adanya penataan keseimbangan pasar 
perunggasan di Indonesia. Para peternak menyatakan bahwa anjloknya harga 
livebird telah membuat mereka tidak dapat memperoleh pendapatan yang 
wajar. 

15 April 2014 

Terbitnya SE Mendag No. 644/M-DAG/SD/4/2014 yang mengatur 
harga penjualan DOC FS di tingkat peternak 
 
Dengan mempertimbangkan (i) anjloknya harga live bird di bawah harga HPP 
yang berdampak pada kerugian bagi peternak dan (ii) kelebihan pasokan ayam 
broiler dan telur sebagai akibat daritingginya produksi DOC FS, Menteri 
Perdagangan mengeluarkan Surat Edaran No. 644/M-DAG/SD/4/2014 perihal 
‘Harga Penjualan Day Old Chicken (DOC) di Tingkat Peternak’ (“SE Mendag 
15 April 2014”).  
 
Dalam surat ini, Menteri Perdaganganmenetapkan solusi jangka pendek untuk 
mengatasi over supply DOC FS dengan memberikan instruksi kepada para 
pengusaha pembibitan unggas untuk: 
 
a. menjual DOC FS dengan harga maksimal Rp 3.200/ekor; dan 

b. mendukung upaya stabilisasi harga live bird dan telur melalui 

pengurangan produksi telur tetas broiler dan layer sebesar 15%. 

Q1 dan Q2 2014 

Berlanjutnya kegiatan ekspansi bisnis serta peningkatan importasi 
GGPS oleh breeder 
 
Sejak awal tahun 2014, kondisi over supply DOC FS semakin diperparah dengan 
keberlanjutan ekspansi bisnis dari para breeder. Selain itu, sejak Kuartal III 
Tahun 2013, adanya importasi GGPSsemakin memperparah over supplyDOC 
FS di pasar pada tahun-tahun berikutnya. 
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26 November 2014 

Unjuk rasa peternak di KantorKementerian Pertanian, Terlapor I, 
dan Terlapor II 
 
Instruksi penetapan harga maksimal DOC FS dan pengurangan produksi telur 
tetas oleh Mendag nyatanya belum dapat mengatasi permasalahan over supply 
DOC FS dan anjloknya harga live bird di pasar. Para peternak kembali 
melakukan unjuk rasa di Kantor Kementerian Pertanian, Terlapor I, dan 
Terlapor IImenuntut adanya intervensi Pemerintah dalam rangka mencari 
solusi komprehensif terkait penataan pasokan dan permintaan produk 
perunggasan di Indonesia. 

24 Desember 2014 

Laporan Tim Ad Hoc bahwa terdapat over supply DOC FS 
 
Tim Ad Hoc memberikan laporan kepada Dirjen PKH bahwa terdapat kelebihan 
pasokan DOC FS di Indonesia sebesar 17 juta/minggu atau 6,8 juta PS/tahun.  
Dalam laporannya, Tim Ad Hoc juga memberikan saran/masukan jangka 
pendek dan jangka panjang bagi Dirjen PKH untuk mengatasi permasalahan 
over supply DOC FS, yaitu sebagai berikut: 
 
Jangka pendek (Desember 2014 – Januari 2015) 
1. Pengurangan produksi DOC FS, afkir PS awal, penyesuaian supply dan 

demand DOC FS di tahun 2015, pemberlakuan SNI dengan segera; 

2. Berkoordinasi dengan broker; 

3. Peternak besar (dengan populasi ayam di atas 500 ribu ekor) wajib 

menyimpan hasil produksi di cold storage sehingga produknya tidak 

membanjiri pasar becek. 

Jangka panjang 
1. Pengaturan impor bibit yang disesuaikan dengan kebutuhan, dimana 

estimasi kebutuhan GPS Tahun 2015 adalah sekitar 600 ribu per 

tahun.  

6 Januari 2015 

Rapat Koordinasi Perunggasan di Kemendag 
 
Sebagai tindak lanjut laporan Tim Ad Hoc sebagaimana di atas, Pemerintah 
menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perunggasan di Auditorium III Kementerian 
Perdaganganuntuk membahas pengaturan yang akan dimasukkan ke dalam 
Permendag tentang penataan pasar perunggasan. Rapat ini dihadiri oleh 
perwakilan dari berbagai kementerian terkait, yaitu: 
1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan 

2. Dirjen PKH 

3. Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan peternakan, Kemenko 

Perekonomian 

4. Direktur Perbibitan, Ditjen PKH  

5. Direktur Bapokstra, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian 

Perdagangan 

6. Pengurus asosiasi perunggasan (GAPPI, GPPU, GOPAN, Pinsar 

Indonesia, Pinsar Petelur, ARPHUN, PPUN, dll) 

7. Perwakilan Dit Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian 

Perdagangan 

8. Perwakilan Puska Dagri, BPPKP, Kementerian Perdagangan 

9. Perwakilan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian 

Perdagangan. 

Dalam rapat ini, disepakati bahwa: (i) setiap peternak ayam besar (di atas 500 ribu 
ekor per siklus) wajib memiliki Rumah Potong Ayam (RPA) setidaknya 50% dari 
kapasitas, (ii) adanya pelarangan pemotongan live bird di pasar dan harus 
tersedianya fasilitas cold storage demi keamanan dan kesehatan konsumen, dan 
(iii) dibentuknya Tim Harga Referensi untuk menghitung harga referensi DOC FS, 
DOC PS, live bird, karkas ayam, dan telur di tingkat konsumen, serta Tim 
Penataan Supply-Demand industri perunggasan di Indonesia untuk menghitung 
GGPS dan GPS, serta menghitung proporsi distribusi DOC FS kepada peternak. 

13 Januari 2015 

November 2014 

Pembentukan Tim Ad Hoc Supply Demand DOC 

Seiring dengan berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh peternak terkait kondisi 
over supply DOC FS di pasar, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan, Kementerian Pertanian (“Dirjen PKH”) membentuk Tim Ad Hoc yang 
merupakan badan independen yang ditugaskan oleh Dirjen PKH untuk 
menghitung supplydan demand DOC FS di Indonesia. Tim ini beranggotakan: 
(i) Direktorat PKH; (ii) Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian 
Perdagangan; (iii) Asosiasi Perbibitan (GPPU dan non-anggota GPPU), dan (iv) 
Asosiasi Peternak (Gopan, Pinsar, PPUN, Sekber). 
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Direktur PerbibitanTernak, Direktorat Jenderal PKH,Kementan 
memutuskan pembatasan impor GPS. 
 
Direktur Perbibitan Ternak,Ditjen PKH, memberikan instruksi kepada para 
pelaku usaha untuk melakukan pembatasan impor GPS tahun 2015. Dalam 
pertemuan yang diinisiasi oleh Pemerintah ini, para pelaku usaha bersedia 
mengikuti instruksi Pemerintah untuk membatasi kegiatan impor GPS. 
Beberapa ketua asosiasi perunggasan juga turut hadir dalam pertemuan 
tersebut (GPPU, ASPARI, GOPAN, Pinsar Indonesia, Pinsar Petelur Nasional). 

26 Februari 2015 

Rapat pembahasan langkah-langkah antisipasi over supply DOC FS 
 
Rapat ini diselenggarakan di Kantor Ditjen PKH, Kementan yang dipimpin oleh 
Direktur Perbibitan Ternakdan dihadiri oleh ketua asosiasi perunggasan, 
pimpinan perusahaan pembibitan ayam ras, dan berbagai direktorat terkait 
lainnya di Kementan.  
 
Rapat ini bertujuan membahas langkah-langkah antisipasi over supply DOC FS. 
Adapun hasil pertemuan ini adalah perumusan solusi jangka pendek, 
menengah, dan panjang terkait kondisi over supply DOC FS di pasar, sebagai 
berikut: 
 
1. Jangka pendek: pengurangan telur tetas sebesar 20% di seluruh 

Indonesia selama 3 (tiga) minggu, dimana akan ada evaluasi setiap 

minggunya; 

2. Jangka menengah: afkir dini PS selama 1 (satu) bulan ke depan, dimana 

akan ada evaluasi setiap minggunya; 

3. Jangka panjang: pelaksanaan impor GPS sesuai instruksi Direktur 

Perbibitan Ternak tanggal 13 Januari 2015. 

 

25 Maret 2015 

Kunjungan perwakilan asosiasi peternak ke Terlapor II 
 
Perwakilan asosiasi peternak mengunjungi Terlapor II dengan tujuan 
menyampaikan permintaan agar Terlapor II dapat melakukan (i) pengaturan 
pasokan DOC FS, (ii) afkir dini PS, dan (iii) pengaturan impor GPS dan GGPS. 
Permintaan tersebut disampaikan oleh peternak dengan harapan agar kondisi 
peternak dapat membaik. 
 
Demi perbaikan kondisi perunggasan Indonesia, pada intinya Terlapor II 
mendukung berbagai instruksi yang diberikan kepada para breeder sebagai 
solusi dalam mengatasi kondisi over supply DOC FS. Sebagai solusi jangka 
pendek, sesuai instruksi Direktur PerbibitanTernakDitjen PKH Kementerian 
Pertanian, Terlapor II bersedia mengurangi pasokan DOC FS dengan cara 
penarikan telur tetas dari mesin tetas sebesar 20% dan pengurangan pasokan 
DOC FS hingga 35% (jika diperlukan). Terlapor II juga bersedia mendukung 
program jangka menengah Pemerintah berupa pengaturan PS, pemotongan PS 
growing, pemotongan PS produksi, dan afkir dini 55 minggu. Selain itu, 
Terlapor II juga bersedia mendukung penataan importasi GPS. 

22 April 2015 

Pertemuan perunggasan untuk evaluasi pengendalian produksi GPS  
 
Rapat diselenggarakan di Gedung C Ditjen PKH, yang dipimpin oleh Direktur 
Perbibitan Ternak. Rapat dihadiri oleh ketua asosiasi perunggasan, pimpinan 
perusahaan pembibitan ayam ras, dan staf Direktorat Perbibitan Ternak.  
 
Rapat ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pengendalian produksi GPS. 
Adapun hasil pertemuan ini adalah sebagai berikut: 
 
1. Pelaksanaan afkir dini PS di atas umur 50 minggu sebesar 20% (atau 

setara dengan 6 (enam)juta ekor PS) mulai tanggal 27 April – 31 Juli 

2015 oleh beberapa pelaku usaha yang diinstruksikan; dan 

2. Pemotongan HE situasional sebesar 35% yang berdasarkan data 

perhitungan kuota yang diperbaharui oleh Tim Ad Hoc, dan akan 

dilaksanakan oleh seluruh breeding PS. 

1 Mei 2015 

Pertemuan perunggasan untuk menghitung data supply dan demand 
DOC FS dan evaluasi pengendalian produksi GPS  
 
Rapat diselenggarakan di Gedung C Ditjen PKHKementan, yang dipimpin oleh 
Direktur Perbibitan Ternak. Rapat dihadiri oleh ketua asosiasi perunggasan, 
pimpinan perusahaan pembibitan ayam ras, dan sekretaris Tim Ad Hoc.  
 
Rapat ini bertujuan untuk menghitung data supply dan demand DOC FS dan 
evaluasi produksi GPS. 

14 September 2015 
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Rapat pembahasan permasalahan dan solusi mengatasi keterpurukan 
harga live bird di tingkat peternak 
 
Atas undangan Dirjen PKH, rapat inidiselenggarakandi Gedung Manggala 
Wanabhakti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh 
Dirjen PKH. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa akan dilakukan 
pemotongan/pengafkiran dini 6 (enam) juta ekor PS. Tahap pertama pengafkiran 
ini akan dilakukan sebanyak 2 (dua) juta ekor, serta adanya cross monitoring yang 
melibatkan unsur pemerintah sebagai bahan pertimbangan tahapan afkir dini 
selanjutnya.  
 
Pengafkiran dini akan dilakukan oleh 12(dua belas) perusahaan, dimana 
pengawasan pelaksanaan pengafkiran akan dilakukandengan cara cross 
monitoring oleh semua unsur pembibit dan pemerintah. 

15 Oktober 2015 

Surat Dirjen PKH kepada breeder berisi instruksi afkir dini tahap 1 dalam 
rangka antisipasi kelebihan pasokan DOC FS 
 
Sebagai tindak lanjut Rapat tanggal 14 September 2015, dalam Surat No. 
15043/PK.010/F/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 perihal Penyesuaian Populasi 
Parent Stock (PS), Dirjen PKH memberikan instruksi adanya kerjasama antar pelaku 
usaha pembibitan dan budidaya ayam ras untuk menyeimbangkan supply dan demand 
DOC FS dengan cara melakukan afkir dini PS sebanyak 6 (enam) juta ekor. Untuk itu, 
para breeder diinstruksikan untuk segera melakukan, antara lain: 
 
1. Pengafkiran dini PS tahap pertama sebanyak 2 (dua) juta ekor secara proporsional 

di seluruh lokasi breeding farm; dan 

2. Setelah melaksanakan afkir dini PS, melaporkan hasilnya kepada Dirjen PKH 

melalui GPPU. 

3 November 2015 

Undangan pertemuan dari Dirjen PKH terkait evaluasi afkir dini tahap 1 
 
Melalui Surat No. 02015/TU.020/F/11/2015 tertanggal 2 November 2015, Dirjen PKH 
kembali mengundang para pemangku kepentingan (kepala dinas peternakan beberapa 
provinsi, breeder, asosiasi GPPU, Sekjen Forum Dekan Fakultas Peternakan Seluruh 
Indonesia, Sekretaris Dirjen PKH, dll) untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan 
penyesuaian populasi PS melalui afkir dini tahap pertama. Pertemuan dilakukan di 
Gedung C Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Kementerian Pertanian. 

23 November 2015 

Surat Dirjen PKH kepada breeder berisi instruksi afkir dini tahap 2  
 
Melalui Surat No. 23071/PK.230/F/11/2015 tertanggal 23 November 2015 perihal Afkir 
Dini Bibit Ayam Ras (PS), Dirjen PKH menyampaikan keputusan Dirjen PKH, antara lain: 
 
1. Proporsi penyesuaian jumlah PS dalam pelaksanaan afkir dini oleh 17 

breedersebagai berikut; 
 

No. Nama Perusahaan Jumlah (%) 

1.  PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk 50,80 
2.  PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk 21,69 
3.  PT Bibit Indonesia (PT Malindo Feedmill dan 

PT Leong Ayam Satu) 
6.01 

4.  PT Wonokoyo Jaya Corp  3,77 
5.  PT CJ-PIA (PT SUJA) 6,16 
6.  PT Taat Indah Bersinar (PT PIA) 3,89 
7.  PT Hybro Indonesia (PT Ayam Manggis) 1,51 
8.  PT Cibadak Indah Sari Farm 2,14 
9.  CV. Missouri 0,63 
10.  PT Expravet Nasuba 1,12 
11.  PT Reza Perkasa 0,10 
12.  PT Satwa Borneo Jaya 0,48 
13.  PT Karya Indah Pertiwi 0,20 
14.  PT Panca Patriot 1,00 
15.  PT Karta Myulya Sejahtera 0,10 
16.  PT Slerad Produce 0,10 
17.  PT Siaga Perkasa 0,10 

 
2. Keputusan afkir dini sebagaimana dimaksud di atas harus dilakukan 

tanpa syarat apapun; dan 
3. Perusahaan yang tidak melakukan keputusan ini akan dikenakan 

sanksi. 
 
Hal-hal tersebut di atas diputuskan oleh Dirjen PKH dengan mempertimbangkan, antara 
lain: 
 
1. Dukungan Menteri Pertanian untuk melaksanakan afkir dini sebanyak 6 (enam) 

juta ekor PS secepatnya; 
2. Adanya keluhan dan jeritan dari banyak peternak terhadap rendahnya harga ayam 

di bawah HPP akibat banyaknya populasi ayam pedaging; dan 
3. Pertimbangan para pimpinan perusahaan pembibitan unggas yang memberi 

kewenangan mutlak kepada Dirjen PKH dalam menentukan proporsi populasi 
ayam PS yang diafkir dini untuk setiap perusahaan. 

23 Desember 2015 
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Figur 1. Kronologi dan Paparan Fakta Material Pelaksanaan Afkir 

Dini DOC FS. (vide bukti kesimpulan Terlapor II) 

 

25.17.3 Bahwa pelaksanaan afkir dini dilatarbelakangi oleh 

kondisi over supply DOC FS di pasar, yang kemudian 

menyebabkan kondisi over supply livebird sehingga, 

sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, 

berakibat pada anjloknya harga livebird hingga di 

bawah tingkat harga pokok produksi (HPP). Hal ini 

didukung keterangan saksi, ahli dan Para Terlapor 

antara lain sebagai berikut: --------------------------------  

1. Saksi GOPAN dalam Butir 15-17 BAP tanggal 27 

April 2016 (vide Bukti B4) menyampaikan 

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

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

15. Pertanyaan 
Investigator 

Pernahkan Gopan memberikan 
usulan kepada pemerintah? 

Jawaban Pernah mengusulkan terkait 
keterpurukan harga ayam dimana 
menurut kami dikarenakan over 
supply (selanjutnya disebut OS). 
Secara teori, ayam merupakan 
barang yang bersifat sangat 
elastis. Selama saya beternak dari 
tahun 1991, saya belum pernah 
mengalami kerugian yang berlalut-
larut seperti tahun 2014. 
Padawaktu itu berdasarkan 
laporan dari teman-teman, Gopan 
pernah hadir dalam rapat dengan 
Dirjen yang lama bahwa terdapat 
kelebihan pasokan ayam dan perlu 
dilakukan pengurangan, namun 
jika akan melakukan pengurangan 
apakah pengusaha bibit mau 

Surat Koordinator Satgas KPPU kepada Dirjen PKH berisi 
permintaan penghentian pemotongan/pengafkiran Parent Stock 
 
Melalui Surat No. 624/D.2/XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015 perihal 
Penghentian pemotongan /pengafkiran Parent Stock, Koordinator Satgas 
KPPU, M. Noor Rofieq, yang juga merupakan anggota Tim Investigator dalam 
perkara ini, atas nama KPPU, mengirimkan surat kepada Dirjen PKH meminta 
untuk menghentikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengafkiran 
PSsebanyak 6 (enam) juta ekor. 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

melakukannya? 
Sejak itu kami sering bersurat 
dengan pemerintah agar harga 
dinaikkan/ diturunkan, bibit 
dinaikkan/ diturunkan tetapi tidak 
pernah direspon oleh pemerintah. 

16. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah Gopan memiliki data 
mengenai terjadinya OS atau 
berdasarkan hasil survey? 

Jawaban Di Indonesia, untuk mendapatkan 
data sangat sulit. Oleh karena itu 
kami melakukan komunikasi 
dengan perusahaan-perusahaan 
untuk menjelaskan bahwa terjadi 
OS. agar perusahaan-perusahaan 
melakukan penghitungan. Setelah 
dilakukan penghitungan kemudian 
ditemukan indikasi pertama 
adalah harga yang terus menurun 
dikarenakan OS, setelah itu 
dilakukan pertemuan-pertemuan 
untuk membahas hal tersebut. 

17. Pertanyaan 

Investigator 

Darimana akhirnya Gopan 
menyimpulkan bawah telah terjadi 
OS? 

Jawaban Berdasarkan asumsi, kami 
sebenarnya berharap 
mendapatkan angka yang pasti 
namun penghitungan tersebut kami 
lakukan atas dasar-dasar yang 
kami yakini. 

 

2. Saksi PPUI dalam Butir 13 dan Butir 16BAP 

tanggal 10 Mei 2016 (vide Bukti B5) 

menyampaikan keterangan sebagai berikut: ------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

13. Pertanyaan 
Investigator 

Di tahun 2013-2014 apakah ada 
permasalahan yang dialami rekan 
peternak? 

Jawaban Ya, selalu terjadi harga Livebird 
yang hancur, dan harga GPS dan 
PS bersama-sama terjadi kenaikan. 

16. Pertanyaan 

Investigator 

Terkait harga di tingkat Livebird 
apakah di PPUI pemah membahas 
atau mengadakan pertemuan 
terkait ini dan solusinya apa? 

Jawaban Pernah dan sering, kami 
menyampaikan ke Pemerintah, 
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karena tidak didengar lagi kami 
menyampaikan melalui media 
online. Kalau untuk tahun 2013-
2014 belum ke media online tapi 
hanya tertulis saja. 

 

3. Saksi PT Panca Patriot Prima dalam Butir 98 dan 

Butir 128 BAP tanggal 11 Mei 2016 (vide Bukti 

B8) menyampaikan keterangan sebagai berikut: 

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

98. Pertanyaan 

Terlapor III 

Apakah saksi pernah mendapat 

keluhan dari peternak? 

Jawaban Ya, peternak rugi karena harga 
dibawah HPP. 

128. Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Jika dilihat dari kronologis, sejak 
kapan over supply terjadi? 

Jawaban Sejak tahun 2013 gejolak harga 
LB sudah terjadi. 

 

4. Saksi GPPU dalam Butir  67 BAP tanggal 10 Mei 

2016 (vide Bukti B6) menyampaikan keterangan 

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

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

67. Pertanyaan 
Terlapor II 

Terkait latar belakang afkir dini, 
ada risalah yang di tandatangani 
asosiasi yang intinya meminta 
para terlapor untuk mendukung 
salahsatunya program afkir dini, 
darimana afkir dini ini muncul? 

Jawaban Yang menjadi pembahasan 
bukan mengenai afkir dini tetapi 
mengenai OS, karena produksi 
kebanyakan tentu harus 
dikurangi maka harus ditentukan 
apa yang harus dikurangi 
apakah DOC atau PS. Oleh sebab 
itu kami meminta bantuan 
pemerintah. 

 

5. Ahli Arief Daryanto dalam BAP tanggal 19 Juli 

2016 (vide Bukti B29) dengan tegas menyatakan 

adanya fenomena over supplyyang menyebabkan 

harga livebird berada di bawah nilai break even 

point. Lebih lanjut, Ahli menjelaskan penyebab 
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fenomena over supply tersebut diakibatkan salah 

perhitungan oleh Pemerintah. -----------------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

16. Pertanyaan 
Terlapor I 

Mengapa selama satu tahun 
terakhir, industri ayam 
mengalami kerugian? 

Jawaban Beberapa tahun terakhir 
harga live bird di kandang 

terutama di perusahaan kecil 
atau peternak rakyat skala 

kecil harga live bird di bawah 
BEP karena terjadinya 
fenomena over supply. Setelah 

mencermati dan survei lapangan, 
workshop dan seminar, saya 
meyakini telah terjadi kesalahan 
perhitungan, kesalahan proyeksi 
dan kesalahan antisipasi, 
informasi yang tidak terbuka dan 
tidak transparannya informasi 
tentang kebutuhan impor dan 
realisasi impor GPS dan PS yang 
merupakan pangkal fenomena 
excess supply dan harga ayam 
hidup (livebird) di tingkat 
kandang yang tidak memberikan 
keuntungan layak bagi para 
peternak terutama peternak 
skala kecil. 

Banyak perternak skala kecil 
yang tidak bisa meneruskan 
usahanya. Namun ada juga yang 
menyadari sehingga melakukan 
konsolidasi horizontal hingga 
bisa“survive”. Tidak hanya 
peternak kecil, ada beberapa 
perusahaan besar yang 
menderita kerugian dan ada 
yang kemudian diakuisisi oleh 
perusahaan lain.  

Menurut saya, kenapa bisa 

terjadi salah perhitungan 
karena pada tahun 2012 kita 
sangat optimis terhadap 

pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. 

Saya menyimpan berita terkait 
mengapa pemerintah Indonesia 
menerapkan program double 
consumption. Semua percaya 
(pemerintah, akademisi dan 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

pelaku usaha) dengan asumsi 
yang credible bahwa tingkat 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 
lebih baik dibanding dengan 
negara BRIC (Brazil, Rusia, India 
dan China). Semua observer dan 
analis meramalkan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia akan pesat 
sehingga pemerintah 
mencanangkan konsumsi daging 
ayam 2 kali lipat. Bahkan saya 
menjadi narasumber dalam 
Indonesian Poultry Club (IPC) 
mengenai “Siapkah Indonesia 
menghadapi Double 
Consumption?”. Forum IPC 
diselenggarakan pada tanggal 
15 Januari 2013. Mohon dilihat 
pada Lampiran 1 arsip berita 
tentang hal ini.  Namun apa 
yang terjadi bahwa ramalan 

tidak terjadi, pertumbuhan 
ekonomi melambat, sebagai 
konsekuensinya terjadi over 

supply. Itu terjadi diskusi 
panjang dan memang terjadi 

over supply karena salah 
perhitungan. Padahal, ayam ini 
produk biologis sehingga perlu 
langkah berani untuk 
menyeimbangkan supply dan 
demand. 

                                   (Cetak tebal sebagai penekanan dari Terlapor II) 

 

6. Indikasi over supply sebagaimana disampaikan 

Para Telapor di atas senada dengan keterangan 

Ahli Ekonomi, Ine Minara S. Ruki, dalam BAP 

tanggal 20 Juli 2016 sebagai berikut (vide Bukti 

B31): -----------------------------------------------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

16. Pertanyaan 
Terlapor II 

Bagaimana cara mendeteksi 
adanya over supply? Apakah bisa 
melalui indikasi misalnya adanya 
penurunan harga yang terjadi, 
misalnya selama satu tahun atau 
bahkan terjadi harga di bawah 
HPP? Bagaimana dari sisi konsep 
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menurut Ahli? 

Jawaban Dari sisi konsep kalau terjadi 

kelebihan pasokan, biasanya 
menunjukkan kecenderungan 
penurunan harga yang tidak 

bisa dijustifikasi dari sisi 
ekonomi, jadi memang sangat 
merugikan. Biasanya harus 

dikurangi supply nya. Seperti 
dalam kasus ini, mengurangi DOC 
PS tujuan yang ingin dicapai 
adalah mengurangi supply. 

                                   (Cetak tebal sebagai penekanan dari Terlapor II) 

 

7. Dari pihak Pemerintah, Dirjen PKH menilai 

bahwa penyebab utama permasalahan 

ketidakseimbangan pasokan dan permintaan 

DOC FS adalah karena tidak akuratnya data 

jumlah populasi ayam serta salahnya 

perhitungan data prediksi konsumsi daging 

ayam di pasar. Berikut keterangan Saksi 

Muladno, Dirjen PKH, dalam BAP tanggal 18 Mei 

2016 (vide Bukti B11) terkait dengan fenomena 

over supply: ---------------------------------------------  

No 
Pertanyaan 
/Jawaban 

Uraian 

5. Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Dalam perkara a quo diduga ada 
semacam pengaturan produksi 
ayam pedaging broiler yang 
didahului dengan adanya 
pertemuan antaraDitjen Peternakan 
dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertaniandengan 
beberapa pelaku usaha di bidang 
perunggasan yaitupengusaha dan 
asosiasi hingga kemudian 
menghasilkan sebuah kesepakatan 
berupa kegiatan pengafkiran dini 
PS sebesar 6 juta ekor. Jelaskan!? 
 

 

Jawaban Saya diangkat menjadi Ditjen 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian sejak 
tanggal 01 Juni 2015, yang 
kemudian saya tindaklanjuti 
dengan perkenalan diri kepada 
para Direktur hingga akhirnya 
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No 
Pertanyaan 
/Jawaban 

Uraian 

mengadakan beberapa rapat 
pertemuan denganDirektur 
Pembibitan dan Produksi Ternak. 
Semua Direktur saya tanyakan 
mengenai permasalahan apa yang 
sedang terjadi dan yang telah 
dilakukan. Dalam konteks 
perunggasan ini, mereka 
menyodorkan kepada saya terkait 
informasi adanya beberapa 
pertemuan yang telah dilakukan 
dengan para stakeholder 
perunggasan yang sudah 
berlangsung sebanyak 42 kali yang 
mana setelah saya baca sepintas, 
intinya para peternak 
mengutarakan keinginannya agar 
terjadi keseimbangan supply dan 
demand di pasar, karena dari 
laporan yang diberikan, populasi 
ayam DOC FS saat ini sudah 
melimpah sehingga para peternak 
seringkali mengeluh harga terus 
jatuh. Pertemuan demi pertemuan 
dilaksanakan yang diakhiri dengan 
kesimpulan pertemuan-pertemuan 
yang lain namun tidak 
menghasilkan apa-apa sehingga 
setelah mempelajari laporan, 
dimana saya juga turut melihat 
kondisi di lapangan dan 
berkomunikasi dengan para 

peternak, pelaku usaha,ketua 
asosiasi, dan saya melakukan 

crosscheck atas file yang ada di 
kami hingga kemudian saya 
meyakini memang telah terjadi 

over supply. Banyak data yang 
menggiring opini saya ke arah 

sana. Salah satu yang menguatkan 
bahwa telah terjadi over supply 
adalah adanya salah 1 
perusahaan yang mengajukan 
pemasukan GGPS (Great Giant 
Parent Stock) tidak saya 
tandatangani dan saya minta 
untuk distop dulu karena jika tidak 
maka akan membanjir lagi. Jika 
kondisi sudah kondusif 
danmemungkinkan maka boleh-
boleh saja, namun saat ini perlu 
direm dulu. Jadi seingat saya 
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No 
Pertanyaan 
/Jawaban 

Uraian 

tanda tangan pertama saya pada 
saat itu adalah tanda tangan untuk 
melakukan penghentian GGPS. 
….. 

10. 

Pertanyaan 

Investigator 

Apakah terkait isu over supply, 
Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kementerian 
Pertanian sudah memiliki data 
lengkap terkait adanya kapasitas 
produksi yang kemudian 
dibandingkan dengan data 
permintaan di pasar hingga 
kemudian dapat disimpulkan 
terjadinya over supply? 
 

Jawaban Kami memiliki data mengenai 
jumlah GPS yang diimpor sehingga 
kami bisa memprediksi PS yang 
dihasilkan, dan dari estimasi 
tersebut maka kami bisa 
memprediksi berapa FS yang 
dihasilkan. Sedangkan data 
konsumsi ditangani oleh eselon 
lainnya maupun data asosiasi, 
majalah yang menerbitkan data 
terkait dimana menurut saya 
hampir semua data ada kesamaan 
terjadi kelebihan over supply. 

 

8. Bahwa dengan kondisi over supply tersebut, para 

peternak mengalami kerugian sehingga mereka, 

melalui asosiasi peternak, melakukan unjuk rasa 

untuk menyampaikan tuntutan kepada 

Pemerintah untuk memperbaiki kondisi 

banjirnya pasokan DOC FS dan menyelamatkan 

nasib peternak. Permintaan akan intervensi 

Pemerintah, dalam hal ini melalui Ditjen 

PKH,dalam mengatasi permasalahan over supply 

DOC FS dan anjloknya harga live bird 

merupakan kehendak atau inisiatif atau 

permintaan dari para peternak. Hal ini 

dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi dan 

keterangan para Terlapor sebagai berikut: --------  
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a. Saksi GOPAN dalam Butir  51, 52, 67, 84-87 

BAP tanggal 27 April 2016 (vide Bukti B4) 

menyampaikan keterangan sebagai berikut:  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

51. Pertanyaan 
Terlapor I 

Pada tahun 2015 pemerintah 
mengeluarkan instruksi afkir dini, 
apakah asosiasi menginginkan afkir 
dini yang diperintahkan oleh 
pemerintah tersebut? 

Jawaban Ya, untuk mencegah kerugian yang 
berkelanjutan 

52. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah saat ini peternak 
menginginkan afkir dini? 

Jawaban Ya, karena masih terjadi OS 

67. Pertanyaan 

Terlapor II 

Terkait latar belakang afkir dini, ada 
risalah yang di tandatangani 
asosiasi yang intinya meminta para 
terlapor untuk mendukung salah 
satunya program afkir dini, darimana 
afkir dini ini muncul? 

Jawaban Yang menjadi pembahasan bukan 
mengenai afkir dini tetapi mengenai 
OS, karena produksi kebanyakan 
tentu harus dikurangi maka harus 
ditentukan apa yang hanis dikurangi 
apakah DOC atau PS. Oleh sebab itu 
kami meminta bantuan pemerintah. 

84. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Isu bukan mengenai afdin tetapi OS, 
siapa yang memunculkan bahwa 
telah terjadi OS? 

Jawaban Dari peternak karena ada kerugian 
yang berkepanjangan. 

85. Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Sejak kapan peternak mengalami 
kerugian dengan adanya OS? 

Jawaban Sejak 2014 sampai hari ini 

86. Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Ketika ada OS, apakah asosiasi 
bertemu untuk membicarakan 
haltersebut? 

Jawaban Ya. Gopan pernah melakukan 
pertemuan dengan PINSAR 

87. Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Apa masalah yang mengerucut 
dalam pertemuan tersebut? 

Jawaban Kami harus demo agar diperhatikan 
Pemerintah, karena ada OS maka 
perlu ada pengurangan karena kami 
tidak mungkin meminta ke breeding 
untuk menurunkan produksi karena 
antara peternak dengan breeding 
ada ketergantungan. 
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b. Saksi PPUI dalam Butir 16, 24, 27 BAP 

tanggal 27 April 2016 (vide Bukti B5) 

menyampaikan keterangan sebagai berikut: 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

24. Pertanyaan 
Investigator 

Apa ada aspirasi dari PPUI terkait 
pemusnahan PS atau afkir dini 
kePemerintah? 

Jawaban Ada. Karena kuncinya di pakan. Bibit 

ini pemicu munculnya perunggasan. 
Sehingga diusulkan ke pemerintah 
untuk melakukan 
cutting. 

27. Pertanyaan 

Investigator 

Jadi karena harga yang semakin 
menurun akhirnya disuarakan 
olehpeternak? 

Jawaban Ya. Melalui GOPAN dan PINSAR, 
pada saat itu dibahas apa yang mau 
dicutting, apakah PS nya atau FS 
nya 

 

c. Saksi PT Panca Patriot Prima dalam Butir 

120 BAP tanggal 11 Mei 2016 (vide Bukti 

B8) menyampaikan keterangan sebagai 

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

No. 
Pertanyaan 
/Jawaban 

Uraian 

120. Pertanyaan 
Investigator 

Pernah mendengar ada demo yang 
dilakukan peternak 
yangmelatarbelakangi adanya afkir 
dini? 

Jawaban Ya, demo dilakukan karena harga 
anjlok. 

 

d. Saksi GPPU dalam Butir  243-245 BAP 

tanggal 10 Mei 2016 (vide Bukti B6) 

menyampaikan keterangan sebagai berikut: 

No. 
Pertanyaan 

/Jawaban 
Uraian 

243. Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Over supply di bagian mana? 

Jawaban Di tingkat DOC. 

244. Pertanyaan Muncul solusi bahwa harus ada 
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No. 
Pertanyaan 
/Jawaban 

Uraian 

Majelis 
Komisi 

afkir dini di PS sejak kapan? 

Jawaban Wacana sudah muncul di tanggal 24 
Februari 2015, tapi pelaksanaannya 
belum. 

245. Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Siapa yang memunculkan pertama 
kali mengenai solusi afkir dini, yang 
mana solusi tersebut dianggap solusi 
yang jitu untuk mengangkat harga 
LB? 

Jawaban Seingat saya timbul diskusi dari 
Peternak, karena dari pemotongan 

FS belum terrasa efeknya. 

 

e. Saksi Musbar (Sekretaris Tim Ahoc) dalam 

Butir 18 dan 77-78 BAP tangal 1 Juni 2016 

(vide Bukti B14) menyampaikan keterangan 

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

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

48. Pertanyaan 
Investigator 

Angka 20 atau setara dengan 6 juta 
PS itu perhitungannya darimana? 

Jawaban Tidak jelas, saya tidak dilibatkan 
tetapi jika dilihat dari beberapa 
dokumen sepertinya ada rapat 
tersendiri tetapi pada notulen 
tanggal 26 Feberuari, usulan afkir 

dini tersebut sudah mulai dan 
itu merupakan usulan dari 
peternak. 

77. Pertanyaan 
Investigator 

Siapa asosiasi yang dimaksud? 

Jawaban Bapak Hartono dari Pinsar 
Indonesia, Bapak Tri Hardiyanto 
dari GOPAN, Bapak Kadma Wijaya 
dari PPUN, dan Bapak Sugeng 
Wahyudi dari Sekber dimana 
mereka menyampaikan bahwa 
mereka rugi dan hal tersebut 
disampaikan dalam suratnya 
berkali-kali. Jadi asosiasi peternak 
yang dimaksud adalah Pinsar dan 
GOPAN. Mereka mengirimkan surat 
tersebut ke Kementan dan 
Kemendag. 

78. Pertanyaan 
Investigator 

Surat tersebut dimaksudkan untuk 
meningkatkan harga jual atau untuk 
melakukan afkir dini? 

Jawaban Dilihat dari suratnya, ketua 
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No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

asosiasi meminta pemerintah 
untuk melakukan afkir dini…. 

 

9. Menindaklanjuti fenomena over supply yang 

terjadi, Pemerintah melalui Dirjen PKH 

membentuk Tim Ad Hoc Supply Demand DOC 

(“Tim Ad Hoc”) yang didelegasikan untuk 

menghitung pasokan (supply) dan permintaan 

(demand) produk perunggasan di pasar dan 

untuk menata pasar perunggasan di Indonesia. 

Tim Ad Hoc merupakan badan independen yang 

terdiri dari perwakilan Pemerintah (Kementerian 

Pertanian dan Kementerian Perdagangan), dan 

para breeder serta peternak yang diwakili oleh 

Asosiasi Perbibitan dan Asosiasi Peternak. 

Berikut keterangan Saksi Muladno, Dirjen PKH 

dalam BAP tanggal 18 Mei 2016 (vide Bukti B11): 

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

36. Pertanyaan 

Investigator 

Siapa yang menunjuk Tim Adhoc? 

Jawaban Penunjukan Tim Adhoc berdasarkan 
hasil rapat forum. Yang 
ditunjuksebagai ketua adalah orang 
yang dianggap paling aktif. Kami 
hanyamemfasilitasi saja sehingga 
para pelaku usaha sendiri yang 
membentuk sehingga di situ ada 
pembibit, peternak, dan pemerintah. 

38. Pertanyaan 
Investigator 

Pemerintah yang dimaksud di sini 
siapa saja? 

Jawaban Ada Pak Jamal mewakili Direktorat 

Jenderal Petemakan dan Kesehatan 
Hewan Kementerian Pertanian, Pak 
Fadel dan Ibu Vaya mewakili 
Kemendag, Pak Dudung mewakili 
Anggota Tim Ad Hoc, Pak Kadma 
mewakili Front Peternak, Pak 
Hartono mewakili PINSAR, Pak 
Chandra dan Pak Musbar mewakili 
Tim Adhoc, Pak Singgih mewakili 
PPUN, Pak Krissantono dan Pak Eko 
Parwanto mewakili GPPU, Pak 
Agustono mewakili GPPU, Pak Nano 
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Suriatno mewakili Sekber, dan lain 
sebagainya. 

 

10. Sebagai tindak lanjut laporan Tim Ad Hoc di 

atas, Kementerian Pertaniandan Kementerian 

Perdaganganmenyelenggarakan serangkaian 

rapat koordinasi perunggasan untuk 

merumuskan solusi atas permasalahan over 

supply DOC FS di pasar. Dalam rapat-rapat 

tersebut, Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian 

dan Kementerian Perdaganganturut mengundang 

stakeholders terkait antara lain perwakilan 

breeder dan peternak, termasuk Terlapor II. 

Rapat-rapat tersebut juga diselenggarakan di 

kantor pemerintahan, dan bukan atas kehendak 

atau inisiatif atau permintaan dari Terlapor II. 

Rapat-rapat tersebut antara lain membahas 

masukan-masukan yang perlu dipertimbangkan 

dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

penataan pasar perunggasan, pembatasan impor 

GPS oleh Direktur Perbibitan Kementerian 

Pertanian, langkah-langkah solusi over supply 

DOC FS, evaluasi pengendalian produksi GPS, 

sampai dengan instruksi afkir dini oleh 

Pemerintah c.q.Ditjen PKH. Keterangan ini 

disampaikan oleh GPPU dalam Butir  44, 45, 

131, 132 BAP tanggal 10 Mei 2016 (vide Bukti 

B6)dalam pemeriksaan di persidangan sebagai 

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

No. 
Pertanyaan 

/Jawaban 
Uraian 

44. Pertanyaan 

Investigator 

Pada tanggal 24 Februari 2015, 
GPPU diundang oleh Pemerintah 
untuk membahas langkah-langkah 
antisipasi over supply, apakah ada 
arsip pembahasannya atau 
dibahas seperti apa? 

Jawaban Seingat saya ada keluhan dari 
peternak, ini yang menggejala 
secara umum sehingga banyak 
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No. 
Pertanyaan 
/Jawaban 

Uraian 

yang 'berteriak' kepada Pemerintah. 
Dari jalannya diskusi ada penilaian 
bahwa terjadi over supply, 
kemudian diserahkan kepada 
Pemerintah untuk memberikan 
solusinya. 

45. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah waktu itu ada yang 
menyuarakan over supply dari 
peternak. Siapa? 

Jawaban Ada. Yang saya tahu ada 
PINSARdan GOPAN yang 
menyuarakan over supply dan 
menyarankan agar ada tindakan-
tindakan dari Pemerintah. 

131. Pertanyaan 

Investigator 

Apa yang menjadi tujuan dari 
pertemuan atau rapat-rapat secara 
keseluruhan yang melibatkan 
Pemerintah dan para peternak? 

Jawaban Tujuannya untuk merespon 
persoalan yang dihadapi 
perunggasan dan peternak pada 
khususnya untuk mencari 
keseimbangan danusaha yang 
sehat. 

132. Pertanyaan 
Investigator 

Apa yang dimaksud mencari 
keseimbangan tersebut? 

Jawaban Keseimbangan supply demand itu 
yang menjadi harapan kami semua, 
jangan sampai supply itu over atau 
under produksi. 

 

11. Terkait dengan peristiwa rapat tanggal 14 

September 2015, Pemerintah c.q. Ditjen PKH 

mengadakan rapat pembahasan permasalahan 

dan solusi mengatasi keterpurukan harga live 

bird di tingkat peternak. Dalam rapat tersebut 

Pemerintah mengundang secara resmi kepada 

stakeholders terkait, termasuk Terlapor II, untuk 

mendengarkan masukan dan aspirasi dari 

stakeholders tersebut. Dalam rapat tersebut, 

Dirjen PKH-Bapak Muladno, menyampaikan 

bahwa Pemerintah harus dan akan mengambil 

keputusan segera dikarenakan pembahasan 

mengenai solusi mengatasi keterpurukan harga 
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live bird sudah berlarut-larut dan belum ada 

solusi yang dicapai. Berikut pernyataan Saksi 

Muladno dalam BAP tanggal 18 Mei 2016 (vide 

Bukti B11): ----------------------------------------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

44. Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Dalam perkara a quo diduga ada 
semacam pengaturan produksi ayam 
pedaging broiler yang didahului 
dengan adanya pertemuan 
antaraDitjen Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kementerian 
Pertaniandengan beberapa pelaku 
usaha di bidang perunggasan yaitu 
pengusaha dan asosiasi hingga 
kemudian menghasilkan sebuah 
kesepakatan berupa kegiatan 
pengafkiran dini PS sebesar 6 juta 
ekor.Jelaskan! 

Jawaban Saya diangkat menjadi Ditjen 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian sejak tanggal 
01 Juni 2015, yang kemudian saya 
tindaklanjuti dengan perkenalan diri 
kepada para Direktur hingga 
akhirnya mengadakan beberapa 
rapat pertemuan dengan Direktur 
Pembibitan dan Produksi Ternak. 
Semua Direktur saya tanyakan 
mengenai permasalahan apa yang 
sedang terjadi dan yang telah 
dilakukan. Dalam konteks 
perunggasan ini, mereka 
menyodorkan kepada saya terkait 
informasi adanya beberapa 
pertemuan yang telah dilakukan 
dengan para stakeholder 
perunggasan yang sudah 
berlangsung sebanyak 42 kali yang 
mana setelah saya baca sepintas, 
intinya para peternak mengutarakan 
keinginannya agar terjadi 
keseimbangan supply dan demand di 
pasar, karena dari laporan yang 
diberikan, populasi ayam DOC FS 
saat ini sudah melimpah sehingga 
para peternak seringkali mengeluh 
harga terus jatuh. Pertemuan demi 
pertemuan dilaksanakan yang 
diakhiri dengan kesimpulan 
pertemuan-pertemuan yang lain 
namun tidak menghasilkan apa-apa 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

sehingga setelah mempelajari 
laporan, dimana saya juga turut 
melihat kondisi di lapangan dan 
berkomunikasi dengan para 
peternak, pelaku usaha, ketua 
asosiasi, dan saya melakukan 
crosscheck atas file yang ada di kami 
hingga kemudian saya meyakini 
memang telah terjadi over supply. 
Banyak data yang menggiring opini 
saya ke arah sana. Salah satu yang 
menguatkan bahwa telah terjadi over 
supply adalah adanya salab 1 
perusabaan yang mengajukan 
pemasukan GGPS (Great Giant 
Parent Stock) tidak saya 
tandatangani dan saya minta untuk 
distop dulu karena jika tidak maka 
akan membanjir lagi. Jika kondisi 
sudah kondusif dan memungkinkan 
maka boleh-boleh saja, namun saat 
ini perlu direm dulu. Jadi seingat 
saya tanda tangan pertama saya 
pada saat itu adalah tanda tangan 
untuk melakukan penghentian GGPS. 
... 

 

12. Dalam rapat tanggal 23 November 2015 tersebut, 

Pemerintah melalui Dirjen PKH memberikan dan 

menyampaikan instruksi kepada Para Terlapor, 

termasuk Terlapor II, untuk melakukan 

pengafkiran dini 6 (enam) juta ekor PS. Dalam 

rapat tersebut,Dirjen PKH secara tegas 

menyampaikan bahwa terdapat sanksi yang 

akan dijatuhkan Pemerintah kepada Para 

Terlapor yang tidak melaksanakan instruksi afkir 

dini tersebut.Hal inidisampaikan oleh saksi-saksi 

dan Para Terlapor yang hadir dalam rapat 

tersebut sebagai berikut (vide Bukti B41,B42, 

B43, B44, B45, B46, B47, B49): ---------------------  

“Maka kami mengambil keputusan sebagai 

berikut: 

… 
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5. Perusahaan yang tidak melakukan keputusan 

ini akan dikenakan sanksi.” 

 

 

13. Bahwa kemudian instruksi afkir dini tersebut 

dituangkan dalam Surat Dirjen PKH No. 

15043/PK.010/F/10/2015 tertanggal 15 

Oktober 2015 perihal Penyesuaian Populasi 

Parent Stock (PS) (“Surat Afkir Dini Tahap 1” – 

vide Bukti T2-2). Dalam surat tersebut, 

Pemerintah melalui Dirjen PKH secara jelas dan 

tegas memberikan instruksi kepada Terlapor II 

untuk menyeimbangkan supply dan demand 

DOC FS dengan cara ikut dalam afkir dini PS 

sebanyak 6 (enam) juta ekor. Dalam surat ini, 

Pemerintah melalui Dirjen PKH  juga 

memberikan instruksi lanjutan kepada Terlapor 

II untuk ikut dalam afkir dini PS tahap pertama 

sebanyak 2 (dua) juta ekor secara proporsional di 

seluruh lokasi breeding farm. ------------------------  

14. Pelaksanaan afkir dini tahap 1 oleh Para 

Terlapor, termasuk Terlapor II, dilakukan setelah 

Para Terlapor menerima Surat Afkir Dini Tahap 1 

dari Dirjen PKH, atau setelah 15 Oktober 2015 

dan bukan setelah ada Hasil Rapat 14 Spetember 

2015. Berikut jadwal pelaksanaan afkir dini 

tahap I Para Terlapor sebagaimana Terlapor II 

rujuk dari keterangan Para Terlapor di dalam 

persidangan (vide Bukti B42-B53 dan Bukti C4 

Penyelidikan): -------------------------------------------  

No. Terlapor 
Tanggal Afkir Dini 

Tahap I 

1. PT Charoen 

Pokphand, Tbk 

 

2. PT Japfa Comfeed, 

Tbk 

23 Oktober – 7 

November 2015 

3. PT Malindo Feedmil, 

Tbk 

23 – 31 Oktober 2015 
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4. PT CJ-PIA (PT Super 
Unggas Jaya) 

24 Oktober – 1 
November 2015 

5. PT Taat Indah 
Bersinar 

23 – 29 Oktober 2015 

6. PT Cibadak Indah 

Sari Farm 

23 – 29 Oktober 2015 

7. PT Hybro Indonesia 23 Oktober – 2 

November 2015 

8. PT Expravet Nasuba 23 – 30 Oktober 2015 

9. PT Wonokoyo Jaya 
Corporindo 

24 Oktober – 4 
November 2015 

10. CV Missouri 26 – 30 Oktober 2015 

11. PT Reza Perkasa Oktober – November 

2015 

12. PT Satwa Borneo Jaya 14 – 21 Oktober 2015 

 

Figur 2.Tanggal Pelaksanaan Afkir Dini Tahap I oleh Para 

Terlapor 

 

15. Selanjutnya, instruksi afkir dini tahap 

selanjutnya dituangkan oleh Dirjen PKH dalam 

Surat Dirjen PKH No. 23071/PK.230/F/11/2015 

tertanggal 23 November 2015 perihal Afkir Dini 

Bibit Ayam Ras (PS) (“Surat Afkir Dini Tahap 2” – 

vide C1 Penyelidikan) dan Surat Dirjen PKH No. 

30138/PL. 230/F/11/2015 tertanggal 30 

November 2015 perihal Pelaksanaan Afkir Dini 

Bibit Ayam Ras (PS) (“Surat Dirjen PKH terkait 

Pelaksanaan Afkir Dini Tahap 2”). Dalam surat 

tersebut, Pemerintah c.q. Dirjen PKH 

menyampaikan keputusannya terkait dengan: (i) 

proporsi penyesuaian jumlah PS dalam 

pelaksanaan afkir dini oleh 17 breeder; (ii) 

keputusan afkir dini sebagaimana dimaksud di 

atas harus dilakukan tanpasyarat apapun; dan 

(iii) perusahaan yang tidak melakukan 

keputusan ini akan dikenakan sanksi. Berikut 

jadwal pelaksanaan afkir dini tahap II Para 

Terlapor sebagaimana Terlapor II rujuk dari 

keterangan Para Terlapor di dalam persidangan 

(vide Bukti B42-B53 dan Bukti C4 Penyelidikan):  
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No. Terlapor 
Tanggal Afkir Dini 

Tahap II 

1. PT Charoen Pokphand, Tbk - 

2. PT Japfa Comfeed, Tbk 7 – 28 Desember 2015 

3. PT Malindo Feedmil, Tbk 2 – 19 Desember 2015 

4. PT CJ-PIA (PT Super 

Unggas Jaya) 

7 – 20 Desember 2015 

5. PT Taat Indah Bersinar 15 – 22 Desember 
2015 

6. PT Cibadak Indah Sari 
Farm 

7 – 10 Desember 2015 

7. PT Hybro Indonesia 10 – 13 Desember 
2015 

8. PT Expravet Nasuba - 

9. PT Wonokoyo Jaya 

Corporindo 

3 - 7 Desember 2015 

10. CV Missouri 8 – 21 Desember 2015 

11. PT Reza Perkasa - 

12. PT Satwa Borneo Jaya 9 – 12 Desember 2015 

 

Figur 3.Tanggal Pelaksanaan Afkir Dini Tahap II oleh Para 

Terlapor 

 

16. Keputusan Pemerintah c.q. Dirjen PKH dalam 

Surat Afkir Dini Tahap 2 tersebut diambil dengan 

mempertimbangkan bahwa, antara lain: (i) 

dukungan Menteri Pertanian untuk 

melaksanakan afkir dini sebanyak 6 (enam) juta 

ekor PS secepatnya; (ii) adanya keluhan dan 

jeritan dari banyak peternak terhadap rendahnya 

harga ayam di bawah HPP akibat banyaknya 

populasi ayam pedaging; dan (iii) pertimbangan 

para pimpinan perusahaan pembibitan unggas 

untuk memberi kewenangan mutlak kepada 

Dirjen PKH dalam menentukan proporsi populasi 

ayam PS yang diafkir dini untuk setiap 

perusahaan (vide Bukti B42-B53 dan Bukti C4 

Penyelidikan). -------------------------------------------  

17. Dengan demikian, telah terbukti bahwa 

pelaksanaan afkir dini yang dilakukan oleh 

Terlapor II semata-mata didasarkan atas 

instruksi Pemerintah c.q. Dirjen PKH dalam 
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rangka mengatasi permasalahan over supply 

DOC FS di pasar. Instruksi Pemerintah c.q. 

Dirjen PKH adalah suatu tindakan sepihak dari 

Pemerintah c.q. Dirjen PKH berdasarkan 

wewenangnya, dimana Terlapor II tidak memiliki 

pilihan lain selain kewajiban untuk 

melaksanakannya, dimana Pemerintah c.q. 

Dirjen PKH juga telah memberi peringatan 

kepada Terlapor II, baik secara tertulis maupun 

lisan, yang pada pokoknya akan menjatuhkan 

sanksi apabila instruksi afkir dini dimaksud 

tidak dilaksanakan. -----------------------------------  

18. Berdasarkan alat-alat bukti yang diungkap 

dalam persidangan, telah terbukti bahwa 

pelaksanaan afkir dini secara yuridis merupakan 

suatu bentuk dari pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, hal mana 

yang juga merupakan kewenangan atributif dari 

Pemerintah c.q. Dirjen PKH sesuai dengan 

wewenangnya menurut hukum, telah menjadi 

kebijakan dari Pemerintah c.q.Dirjen PKH satu 

dan lain hal dengan mempertimbangkan adanya 

berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para 

peternak, khususnya terhadap permasalahan 

rendahnya harga ayam di bawah HPP. Sebagai 

konsekuensi dari banyaknya permasalahan 

dimaksud, maka Pemerintah c.q. Dirjen PKH 

sesuai dengan wewenangnya menurut hukum 

telah melakukan intervensi untuk mengatasi 

permasalahan over supply DOC FS dan 

anjloknya harga live bird. Dengan demikian, 

tindakan Terlapor II untuk melakukan afkir dini 

sama sekali bukanlah kehendak atau inisiatif 

atau permintaan dari Terlapor II, melainkan 

harus dilihat secara kontekstual, yakni adanya 

permasalahan yang dihadapi oleh para peternak. 
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19. Terkait dengan persentase atau proporsi afkir 

dini PS, penentuan persentase tersebut 

merupakan kebijakan yang telah dikonkritkan 

oleh Pemerintah c.q. Dirjen PKH dalam bentuk 

dokumen yang diketahui dan ikut 

ditandatangani oleh Dirjen PKH tertanggal 14 

September 2015 jis Surat Dirjen PKH No. 

15043/PK.010/F/10/2015 (vide Bukti T2-2) jis 

Surat Dirjen PKH No. 23071/PK.230/F/11/2015 

(vide Bukti T2-3).---------------------------------------  

20. Pemerintah telah meminta masukan dari 

stakeholders terkait mengenai opsi-opsi yang 

tersedia dalam menghadapi permasalahan over 

supply ini, saksi-saksi dan para Terlapor telah 

menyampaikan saran dan pertimbangannya, 

termasuk usulan mengenai mekanisme 

penentuan penghitungan persentase atau 

proporsi afkir dini PS. TindakanPemerintah 

dalam membuka ruang partisipasi publik dalam 

bentuk meminta masukan dari stakeholders 

tersebut adalah hal yang tepat serta harus 

dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil suatu 

keputusan atau kebijakan, dan bukan 

disalahartikan sebagai tindakan pengaturan oleh 

Terlapor II sebagaimana Tim Investigator 

tuduhkan dalam perkara a quo.  --------------------  

21. Ahli Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, 

memberikan keterangan dalam BAP tanggal 21 

Juli 2016 sebagai berikut (vide Bukti B32): -------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

11. Pertanyaan 
Terlapor II 

Apakah keputusan dalam surat 
tanggal 23 November 2015 dapat 
disamakan dengan suatu 
kesepakatan diantara para pihak 
swasta dikaitkan dengan produk 
beschikking tadi? 

Jawaban … 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

Dalam proses pengambilan kebijakan 
sangat dibutuhkan adanya aspirasi, 
kesepakatan kadang tidak bisa 
dipandang sebagai kesepakatan 
dibelakang meja tetapi sebagai 
aspirasi. Aspirasi/meminta 
pandangan pendapat dan keinginan 
dari pihak yang akan diatur oleh 
pihak yang mengatur menjadi wajib 
baik dalam regeling maupun 
beschikking. Kalau di regeling bisa 
kita baca di UU 12/2011 tentang tata 
cara pembentukan perundang-
undangan mengatur dengan detail 
tata cara pembentukan perundang-
undangan yang harus ada 
partisipasi publiknya. Partisipasi 
dalam bentuk jamak, siapa saja 

yang akan terkena imbas 
terhadap peraturan atau 
ketetapan tersebut harus 

memberikan masukan. 
Dalam beschikking berlaku hal yang 
sama. Apalagi dalam beschikking 
diatur dalam Pasal 52 dan 58 UU No. 
30 mengatur ada unsur asas umum 
pemerintahan yang baik, keputusan 
yang baik diambil apabila ada 
penerapan asas umum pemerintahan 
yang baik yang juga diatur UU No. 
28/2009 dan berbagai UU lainnya. 
Secara teori Muchsan membedakan 2 
asas umum pemerintahan, ada asas 
bersifat formil yang berkaitan dengan 
tata cara pembentukan sedangkan 
kedua adalah aspek materiil adalah 
isinya. Kalau formil berkaitan dengan 
tatat cara dia dibentuk. Salah satu 
yang pokok dimana Muchsan 

mengatakan asas audi et alteram 
partem yaitu bahwa semua pihak 
yang terkena imbas pada 

pengaturan atau keputusan 
tersebut harus didengar 

keterangan, Aspirasi dan ruang 
untuk berpartisipasi dalam 
penyusunan keputusan tersebut. 

Kalaupun surat yang disodorkan 
kepada saya adalah kesepakatan 
dalam bahasa penasehat hukum 
tadi, itu pun masih dianggap 
mungkin jika dipandang partisipasi, 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

yang tidak boleh apabila 
kesepakatan itu dibuat secara 
koruptif maka itu adalah 
kesepakatan yang keliru. Dan jika 
dianggap keliru, Ada forum-forum 
untuk menghakimi keputusan 
tersebut ditegakkan misalnya forum 
untuk menghakimi surat keputusan 
itu. Sebagaimana diatur dalam UU 
No. 58/2006 dan UU No. 30/2014 
yang mengatur dibawah PTUN. 
Tidak berarti kalaupun ada 
peran-peran pihak dalam proses 
keputusan tidak berarti bagian 

dari kongkalikong, tidak dapat 
diterjemahkan seperti itu, karena 

hal tersebut dapat diterjemahkan 
sebagai bagian aspirasi dan 
partisipasi yang diwajibkan 

dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan tentang 

tata cara pembentukan 
peraturan perundang-undangan 
dan tata cara pembentukan 

beschikking. 

                                (Cetak tebal sebagai penekanan dari Terlapor II) 

 

22. Berdasarkan hal-hal diatas, afkir dini PS adalah 

kebijakan atau keputusan Pemerintah (c.q. 

Dirjen PKH) untuk merespon tuntutan peternak 

(bukan para Terlapor, termasuk Terlapor II) yang 

menyuarakan adanya over supply DOC FS dan 

partisipasi Terlapor II dalam pembuatan 

kebijakan tersebut bukanlah inisiatif Terlapor II 

serta keterlibatan Terlapor II dalam afkir dini PS 

merupakan wujud kepatuhan Terlapor II 

terhadap kebijakan Pemerintah. --------------------  

25.18 Terbukti bahwa afkir dini bukanlah penyebab tingginya harga 

daging ayam (karkas) di tingkat konsumen. -------------------------  

25.18.1 Tim Investigator dalam LDP dan selama proses 

persidangan telah salah dan gagal memahami alur 

tata niaga dalam industri perunggasan Indonesia, 
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sehingga menyebabkan kekeliruan dalam memahami 

perkara a quo. ------------------------------------------------  

25.18.2 Pada angka 14 Halaman 15 LDP, Investigator 

menyatakan bahwa:“…..melambungnya harga DOC FS 

dan live bird di pasar di duga merupakan dampak dari 

adanya kesepakatan yang dilakukan oleh 12 pelaku 

usaha pembibitan. Bahwa pada bulan November-

Desember 2015 harga DOC mengalami kenaikan Rp 

1.000 – Rp 3.000/ekor. Sementara harga liver bird 

pada bulan Desember 2015 dan Januari 2016 

mengalami kenaikan Rp 5.000 – Rp. 15.000 per kg di 

pasar tradisional.” -------------------------------------------  

25.18.3 Pada bagian 16.4.l Halaman 25 LDP, Investigator 

menyatakan bahwa: “Bahwa DOC merupakan faktor 

penting dalam indutri ayam, khususnya peternak, 

berkurangnya pasokan DOC yang dilakukan oleh 

perusahaan pembibitan secara bersama-sama pasti 

akan mempengaruhi harga DOC menjadi naik. 

Naiknya harga DOC secara langsung akan 

memberikan dampak pada naiknya harga live bird.” ---  

25.18.4 Skema alur tata niaga terkait dengan produk 

perunggasan Indonesia adalah sebagai berikut: --------  

 

Figure 4. Skema Alur Tata Niaga Dalam Industri Ayam Pedaging 

Indonesia 

 

25.18.5 Mengacu pada skema di atas, terdapat banyak pihak 

dalam rantai distribusi produk perunggasan mulai 
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GGPS, GPS, dan PS di tingkat breeder, DOC FS dan 

live bird di tingkat peternak, sampai dengan live bird 

dan ayam karkas di tingkat konsumen akhir. 

Terdapat rantai yang panjang dari breeder hingga 

terbentuknya harga pada konsumen akhir. Dengan 

mempertimbangkan skema alur tata niagadi atas, 

Terlapor II sebagai breeder tidak melakukan kegiatan 

usaha dalam alur tata niaga live bird dan ayam 

karkas (yang ditunjukkan dalam skema bagian kanan 

di atas), dan pada faktanya tidak terlibat dalam 

penentuan harga ayam di tingkat konsumen akhir. 

Dengan demikian, adalah hal yang keliru apabila 

kenaikan harga ayam di tingkat konsumen akhir 

langsung dihubungkan dengan pelaksanaan afkir dini 

oleh Terlapor II. ----------------------------------------------  

25.18.6 Adanya rantai distribusi dalam alur tata niaga 

industri ayam pedaging dan kewenangan harga 

karkas (daging ayam) di konsumen akhir diluar 

kontrol Terlapor II. Hal ini disampaikan dan 

dipertegas oleh: ----------------------------------------------  

1. Saksi PT Panca Patriot Prima dalam Butir 110 

dan Butir 184 BAP tanggal 11 Mei 2016 (vide 

Bukti B8) sebagai berikut: ----------------------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

135. Pertanyaan 
Terlapor IX 

Apakah mata rantai distribusi sangat 
mempengaruhi harga? 

Jawaban Mata rantai dari DOC sampai ke 
peternak (dipelihara). 
 
Untuk mata rantai LB lebih panjang, 
bisa melalui broker sampai pemotong, 
jadi harganya sudah diluar kontrol 
kami. 

184. 

Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Apa masalah yang terjadi dari mata 
rantai peternak sampai pasar? 

Jawaban Daya beli, karena ayam ham ~ dijual 
dalam kondisi tertentu, ada berat ideal. 
Jika pasar sepi panen tidak banyak 
berapapun harga yang dijual 
makaakan dibeli bakul, tetapi jika 
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panen banyak maka bakul bisa 
bermain –main. 

 

2. Saksi PT Sierad Produce dalam Butir 71 dan 

Butir 215 BAP tanggal 17 Mei 2016 (vide Bukti 

B9) sebagai berikut: -----------------------------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

71. Pertanyaan 
Investigator 

Ketika dilepas ke pasar, apakah 
pembelinya (pembeli LB) merupakan 
pembeli yang sama dengan pembeli 
petemak yang ada di sekitar PTSP? 

Jawaban Mata rantai dari DOC sampai ke 
peternak (dipelihara).Untuk distribusi 
LB rata-rata kami menjualnya melalui 
broker, jadi kami tidak tahu siapa 
pembelinya atau broker menjual 
kemana. Ada juga yang langsung 
membeli dari Rumah Potong Ayam. 

215. 
Pertanyaan 
Terlapor IX 

Jelaskan mata rantai distribusi DOC 
sampai ke live bird untuk sampai atau 
dilepas ke pasar? 

 

Jawaban Selama ini penjualan DOC bisa direct 
langsung ke peternak, poultry shop, 
broker, tapi itu dalam prosentase atau 
skala kecil, karena biasanya langsung 
ke peternak mandiri yang sudah jelas 
kapan mau chick in karena tidak ada 
komitmen harga. Harga sendiri 
ditentukan pada hari itu juga (hari H 
mau chick in), setelah itu dipelihara dan 
mendapat hasil livebirdnya, dari hasil 
panennya pun dari penjualannya, 
biasanya melalui broker yang 
dilakukan oleh sales department 
dengan menjual DO. Kemungkinan 
broker bisa menjualDO nya kemana-
mana. Dengan membawa DO nya 
tersebut baru ke kandang masing-
masing untuk mengambil hasil 
panennya. Atau kemungkinan juga dari 
DO tersebut diambil oleh broker juga 
untuk dijual ke beberapa rumah potong. 
Kalau untuk jual hidup, bisa dijual ke 
pangkalan-pangkalan. 

 

3. Saksi Ahmad Johar dalam Butir 15 BAP tanggal 

13 Juni 2016 (vide Bukti B18) sebagai berikut: --  

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 
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15. Pertanyaan 
Terlapor I 

Jelaskan bagaimana mata rantai 
distribusi yang Saksi ketahui? 

Jawaban Pedagang mendistribusikan ke 
pedagang pasar, lalu pedagang pasar 
mendistribusikan kepada konsumen. 

 

4. Saksi Abdul Korim dalam Butir 10 BAP tanggal 

14 Juni 2016 (vide Bukti B21) sebagai berikut: --  

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

10. Pertanyaan 

Terlapor III 

Jelaskan alur penjualan? 

Jawaban Ambil bibit dari beberapa perusahaan 
seperti dari PT Charoen, PTSierra, PT 
Malindo, dan PT Wonokoyo, ada yang 
melalui beberapa tangan terlebih 
dahulu. 
 
Jalur perdagangannya, saya besarkan 
bibit, ayam saya jual ke tengkulak, 
tengkulak menjual ke pasar becek. 

 

5. Saksi Ir. Don P. Utoyo dalam Butir 41 BAP 

tanggal 20 Juni 2016 (vide Bukti B24) sebagai 

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

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

41. Pertanyaan 

Terlapor I 

Tadi dijelaskan mengenai harga yang 
turun di tingkat petemak pada tahun 
2014-2015. Apakah harga di tingkat 
konsumen naik atau turun atau 
bagaimana? 

Jawaban Yang menjadi masalah adalah rantai 
yang tidak dikuasai oleh produsen. 
Ada rule of thumbs kalau petemak 
untung dengan menjual HPP 18 ribu 
ditambah keuntungan 10% kemudian 
menjual live bird pada harga 20 ribu 
per kg maka seyogyanya di tingkat 
konsumen dan rantai perdagangan ini 
ada rule of thumbs sebesar 1,5x atau 
sampai 1, 6x ditambah keuntungan dia 
10%. Contoh petemak membeli 20ribu 
ditambah 1,6 x 32 ribu kemudian 
untung 10% = 35 ribu maka harga 
wajar. Pada saat pedagang membeli 
temak 10 ribu jauh dibawah HPP 
petemak sebesar 18 ribu, maka 
pedagang jualnya tidak 1,6x ditambah 
10% tetapi mestinya jualnya 18 ribu 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

namun faktanya di market paling 
murah 23 ribu atau 24 ribu. Sehingga 
tidak ada korelasi langsung atau tidak 
linier. 

 

25.18.7 Bahwa ayam pedaging merupakan produk yang hidup 

atau mudah rusak, sehingga memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan produk mati. Budidaya ayam 

merupakan industri penggemukan dan pada akhirnya 

dijual kepada konsumen. Karakteristik produk yang 

perishable akan berpengaruh pada kondisi dan 

perilaku pelaku usaha dalam industri tersebut. Hal 

ini disampaikan oleh Ahli Faisal Basri dalam Butir 33 

BAP tanggal 3 Agustus 2016 (vide Bukti B29) sebagai 

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

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

33. Pertanyaan 

Terlapor I 

Tadi dijelaskan mengenai ceteris 
paribus dalam hukum permintaan dan 
hukum penawaran. Kalau barang itu 
barang pokok yang mudah rusak atau 
barang biologis. Apakah karakteristik 
seperti itu akan mempengaruhi 
keseimbangan atau ketidakseimbangan 
ceteris paribus? 

Jawaban Karakteristik barang yang mudah 
rusak misalnya daging segar, sayur 
mayur, dsb kalau dilihat pergerakan 
harganya itu lebih volatile, bahkan di 
hari yang sama, harga pagi dan harga 
sore beda. Kebetulansaya pernah maju 
pada pilkada Jakarta dimana yang 
saya tawarkanpada saat itu adalah PD 
Pasar Jaya menyediakan refrigerator 
untuk membantu pedagang-pedagang 
usaha kecil itu termasuk pedagang 
ayam, pedagang daging. Sesederhana 
itu untuk membantu yangkecil-kecil. 
Perilaku-perilaku seperti itulah yang 
membedakan barang yang mudah 
rusak itu, karena membutuhkan 
penanganan khusus ceteris paribusnya 
harus dilonggarkan. Ceteris paribus itu, 
kalau tidak ada apa-apa lagi yang 
berubah yang dilakukan pemerintah 
maka kondisinya akan sedemikian 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

rentan. 

 

25.18.8 Pernyataan ayam merupakan produk perishable 

disampaikan oleh Ahli Arief Daryanto dalam Butir 81-

82 BAP tanggal 19 Juli 2016 (vide Bukti B29) sebagai 

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

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

81. Pertanyaan 
Terlapor I 

Jika membicarakan industri, 
seharusnya pola yang sama dapat 
dilakukan pacta GPS dan PS. Jika 
dikontrol berdasarkan seasonal 
demand di Indonesia seharusnya dapat 
menyesuaikan karena prinsipnya sama 
yaitu dapat diprediksikan, bagaimana 
menurut ahli? 

Jawaban Saya tidak setuju jika demand poultry 
dikatakan predictable. 

82. 
Pertanyaan 
Terlapor I 

Paling tidak untuk kondisi tertentu/ 
seasonable? 

 
 

Jawaban Banyak faktor yang mempengaruhi, 
karena ini produk biologis sehingga 
dipengaruhi oleh suhu atau penyakit 
yang ada. Produk biologis itu perishable 
(mudah rusak) dan musiman. Faktor 
lainnya misalnya ketika harga komoditi 
ekspor jatuh, maka daya beli 
masyarakat pun turun. Jadi yang ada 
adalah perkiraan (estimasi). Tetapi para 
praktisi lapangan sering berpendapat 
"kita seakan-akan berjalan di jalan 
terang tetapi tiba-tiba menjadi gelap". 

 

25.18.9 Dalam hal ini, karakteristik ayam pedaging yang 

perishable, maka akan memiliki karakteristik sendiri 

dibandingkan produk yang memiliki daya tahan yang 

lama. Sehingga banyak hal yang harus diperhatikan 

dalam melakukan kegiatan usaha di industri ini, 

dimana Tim Investigator tidak memperhatikan hal 

tersebut. -------------------------------------------------------  

25.18.10 Bahwa harga pokok produksi peternak tidak memiliki 

hubungan korelasi dengan harga karkas ayam di 

pasar konsumen akhir. Hal ini dikarenakan adanya 
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perbedaaan karakteristik industri pembibitan dan 

budidaya dengan pasar distribusi karkas ayam ke 

konsumen. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh 

Ahli Arief Daryanto dalam Butir 8 BAP tanggal 19 Juli 

2016 (vide Bukti B29) sebagai berikut: ------------------  

 

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

8. Pertanyaan 
Terlapor I 

Jelaskan kaitan antara keunikan yang 
ahli jelaskan sebelumnya dengan 
harga? 

Jawaban Jika dikolerasikan data time series-nya, 
korelasi antara DOC dengan pakan 
adalah 0.257, antara LB dengan pakan 
adalah 0.122, korelasinya rendah. Ini 
artinya tidak ada korelasi yang 
sistemastis, hal ini karena 

produksinya dilakukan oleh 
perusahaan yang terintegrasi. 
Rantai pemasarannya juga 
fragmented, jadi retail bukan 
bagian dari perusahaan ayam 

karena ada pengaruh bandar, 
broker, dan pengepul. Hal ini yang 

perlu dimodernisasi dan diefisienkan, 
karena ayamnya masih berupa live 
bird, maka akan dapat menekan 
fluktuasi harga. Sementara, jika 
ayamnya dalam bentuk frozen, chilled 
atau processed maka lebih mudah 
menstabilkan harga. Kalaupun harga 
rendah, maka dapat disimpan dulu, 
seperti misalnya buffer stock scheme 
atau stockpile scheme. Berdasarkan 
Gambar 9 terlihat fenomena menarik 
bahwa jika perusahaan DOC dan 
pakan diduga mengontrol harga, 
mengapa harga ayam hidup tidak 
selalu di atas Biaya Pokok Produksi 
(BEP)? 

 

25.18.11 Bahwa kegiatan afkir dini sama sekali tidak berakibat 

pada kenaikan harga karkas di tangan pedagang atau 

konsumen akhir. Hal ini dikarenakan namun 

kenaikan harga DOC FS tidak akan signifikan 

mempengaruhi kenaikan harga ayam hidup. Hal ini 

dikarenakan kontribusi biaya DOC FS dalam struktur 
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biaya budidaya ayam pedaging hanya sebesar 20%-

30%, jika dibandingkan dengan pakan dengan 

kontribusi 70%-80%. Kontribusi kenaikan harga DOC 

FS tidak akan banyak mempengaruhi kenaikan harga 

ayam hidup di level peternak, sebagaimana 

disampaikan oleh: -------------------------------------------  

1. Ahli Faisal Basri dalam Butir 52 dan Butir 65 

BAP tanggal 3 Agustus 2016 (vide Bukti B41) 

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

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

52. Pertanyaan 

Investigator 

Saat tadi ditanya pasar DOC dan 
pasokan, Ahli menjawab itu adalah 
dua pasar yang berbeda. Ketika 
kemudian pemerintah masuk 
kepada koreksi terhadap kebijakan 
sebelumnya, apakah koreksi dalam 
kaitannya dengan afkir dini ketika 
kemudian permintaannya adalah 
memperoleh harga pada livebird 
pasar ayam hidup, apakah koreksi 
pemerintah terhadap pasar tersebut 
bisa dianggap sesuatu hal untuk 
melindungi UKM yang tadi Ahli 
sebutkan? 

Jawaban Kalau kita melihat liberalisasi, 
siapapun boleh impor berapapun 
dan pertama kalinya pada tahun 
2013 boleh impor GPS yang 
menciptakan akselerasi yang luar 
biasa hingga menyebabkan 
hargaDOC turun, harga ayam hidup 
pun juga turun karena DOC menjadi 
ayam hidup di pasar, dimana itu 
tidak satu-satunya menjadi 
penyebab petani dirugikan karena 
masih ada pakan tadi yang 70%. 
Sehingga tidak ada kaitannya 
langsung proses ini dengan petani 
rugi. Anda bayangkan kalau tidak 
terjadi afkir ulang dalam jangka 
pendek maka harga akan menukik 
terus di bawah HPP. Karena tidak 
punya pijakan maka petani tersebut 
akan rontok, dan akibatnya 
jumlahnya menjadi lebih sedikit dari 
yang kita lihat 15 tahun yang lalu. 

65. Pertanyaan 

Investigator 

Saya ulang pertanyaannya kembali. 
Jadi permasalahannya peternak 
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No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

budidaya ini mengalami masalah 
harga jual ayam anjlok di bawah 
HPP disebabkan apakah oleh 
DOCnya atau oleh pakannya. 
Apakah dengan komposisi 70%: 
20%, sasaran treatmentnya itu 
seharusnya lebih ke DOC atau 
pakannya? 

Jawaban Tidak ada urusan. Tergantung mana 
yang rusak, kalau 90% pasarnya 
bagus ya jangan ditreatment apa-
apa. Yang ditreatment itu yang sakit 
yang terdistorsi. Misal pakan gara-
gara larangan impor. DOC akibat 
dari afkir dini, DOCnya naik tetapi 
hanya 20%. Katakanlah naiknya 
10% jadi 10% x 20% = 2%. DOC naik 
sepanjang harganya naik, yang 
penting profitnya yang dijaga. Tidak 
ada urusan dengan persen, urusan 
dengan mana yang pasamya sakit, 
mana yang kena akibat dari 
kesalahan pemerintah. Sekali lagi 
bukan dari komposisi ongkos. 

 

2. Ahli Arief Daryanto dalam Butir 26 BAP tanggal 

19 Juli 2016 (vide Bukti B29) sebagai berikut: ---  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

26. Pertanyaan 

Terlapor V, 
VIII, X, XI, 

dan XII 

Kenapa bukan harga pakan yang 
diturunkan, karena 80% dari biaya 
produksi berasal dari pakan? 

Jawaban Tadi kita lihat dari struktur biaya, 
untuk usaha ayam ras ini kira-kira20% 
itu biaya dari DOC, sedangkan 60-70% 
di luar DOC. Ini kekhasan daripada 
industri perunggasan. Tadi saya 
sampaikan, sensitif terhadap biaya 
input, harga input, dan harga output. 
 
Tadi saya sampaikan juga rumus daya 
saing ayam adalah "ada jagung, ada 
ayam". Di mana pun kalau jagungnya 
melimpah, fresh raw material tersedia 
dengan harga yang lebih rendah 
digunakan untuk ayam, maka 
ayamnya tumbuh dengan subur. Tapi, 
kalau harga jagungnya mahal, maka 
itu akan ditransmisikan kepada biaya 
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produksi. 
….. 

 

25.18.12 Berdasarkan penjelasan diatas, DOC FS merupakan 

salah satu biaya input dari harga pokok produksi 

peternak. Kemudian dapat dibuktikan bahwa harga 

pokok produksi yang dikeluarkan oleh peternak tidak 

memiliki korelasi dengan harga karkas kepada 

konsumen akhir. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa kebijakan afkir dini yang dilakukan oleh Para 

Terlapor, khususnya Terlapor II, tidak akan 

mempengaruhi harga karkas ayam di konsumen 

akhir dikarenakan karakteristik industri yang 

berbeda dan diluar kontrol Terlapor II. ------------------  

25.18.13 Oleh karena itu, Terlapor II berharap Majelis Komisi 

sepatutnya mempertimbangkan kesalahan dari Tim 

Investigator dalam memahami karakteristik industri 

ayam pedaging sehingga menolak semua tuduhan 

yang dituduhkan investigator di ruangan yang 

sepatutnya. ---------------------------------------------------  

25.19 Terbukti bahwa terdapat fakta dan data serta analisis tentang 

kelebihan pasokan DOC Final Stock (over supply) yang 

diabaikan oleh Tim Investigator sehingga menjadikan tuduhan 

Tim Investigator tidak akurat dan tidak berdasar. -----------------  

25.19.1 Tim Investigator dalam tuduhannya tidak 

memperhatikan kondisi kelebihan pasokan (over 

supply) DOC Final Stock (“DOC FS”) yang 

menciptakan kelebihan pasokan ayam hidup. 

Kelebihan pasokan ayam hidup akan menciptakan 

turunnya harga ayam hidup di level peternak. ---------  

25.19.2 Dalam pemenuhan unsur-unsur tuduhan dugaan 

pelanggaran Pasal 11 UU No. 5/1999 pada butir 16 

Halaman 17 – 26 LDP, Tim Investigator sama sekali 

tidak membahas telah terjadi kelebihan pasokan DOC 

FS yang berdampak pada berlebihnya pasokan ayam 

hidup di level peternak. -------------------------------------  
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25.19.3 Selanjutnya dalam Sidang Pemeriksaaan Terlapor II, 

Tim Investigator menuduh seolah-olah Terlapor II 

adalah pihak yang menghembuskan rumor over 

supply pada tahun 2014 dengan cara tidak 

memasukkan data produksi DOC PS pada Laporan 

Tahun 2014 yang mana telah menjadi kebiasaan 

Terlampor II sejak tahun 2014. Tim Investigator 

berpandangan seolah-olah over supply tidak pernah 

terjadi sebelum dilakukannya afkir dini PS dengan 

alasan tidak terdapat data akurat mengenai jumlah 

penawaran dan permintaan ayam broiler serta dengan 

alasan bahwa hasil produksi DOC Para Terlapor, 

termasuk Terlapor II, pada umumnya habis diserap, 

meskipun nyata-nyata harga DOC dan ayam hidup 

jatuh hingga di bahwa biaya produksi (HPP) (vide 

Bukti B44). ----------------------------------------------------  

25.19.4 Kesimpulan Tim Investigator kepada Terlapor II di 

atas adalah salah dan tidak berdasar menunjukkan 

ketidakpahaman Tim Investigator terhadap teori 

ekonomi mengenai hukum dan akibat interaksi 

permintaan dan penawaran barang/jasa di pasar dan 

sama sekali tidak didukung oleh keterangan saksi-

saksi dan ahli yang diperiksa selama persidangan. ----  

25.19.5 Bahwa menurut Terlapor II terdapat dasar yang kuat 

terkait dengan pernyataan Terlapor II dalam dalam 

Laporan Tahunan 2014 yaitu adanya peningkatan 

impor GP. Hal ini telah dijelaskan pula dalam sidang 

pemeriksaan Terlapor II kepada Majelis Komisi Butir 

436-439 BAP tanggal 9 Agustus 2016 (vide Bukti B44) 

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

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

436. Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Saya tertarik di Laporan Tahunan PT 
Japfa Comfeed Indonesia, Tbk tahun 
2014-2014 tidak lagi menggunakan 
sumber data dari GPPU. Basis apa 
kemudian yang menjadi dasar 
Saudara untuk mengatakan bahwa 
benar terjadi over supply? 
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No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

Jawaban Data GPS kami dapat dari Balai 
Karantina, dan itu tidak terlalu sulit. 
Karena itu juga dimuat di majalah 
jadi informasi impor GPS tidak 
terlalu sulit untuk dicari. 

437. Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Apakah itu yang kemudian menjadi 
dasar Saudara bahwa benar terjadi 
overs supply? 

Jawaban Itu salah satu pertimbangan, dengan 
tahu GGPS dan GPS berapa secara 
matematis dapat diperhitungkan 
akan keluar berapa PS dan FS? 

438. Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Secara nasional data tersebut dapat 
diterima, karena tadi disampaikan 
bahwa Saudara tidak tahu data dari 
kompetitor Saudara? 

Jawaban Kami tahu mendapat data itu dari 
yang dipublish di majalah. Itu 
sangat terbuka dan pemerintah-pun 
pada beberapa kali rapat seringkali 
membuat power point untuk 
dipresentasikan tentang impor GGPS 
dan GPS. 

439. Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Jika dipublish maka seharusnya 

tidak sulit mengatakan siapa 
yang menyebabkan over supply? 

Jawaban Iya seharusnya seperti itu. 

 

25.19.6 Menurut teori ekonomi, kelebihan/surplus pasokan 

(over supply) terjadi pada saat jumlah barang yang 

ditawarkan melebihi jumlah barang yang diminta oleh 

pasar14. Kondisi kelebihan pasokan ini akan 

menyebabkan produsen akan menjual harga lebih 

rendah daripada kondisi normal. -------------------------  

“…. Producers will try produce and sell more than 

consumers are willing to buy. A surplus - a situation in 

which the quantity supplied exceeds the quantity 

demanded – will result. To sell this surplus – or at least 

to prevent it from growing- producers would begin to 

lower prices. Eventually, as price fells, quantity 

demanded would increase, and quantity supplied 

                                                 
14Pindyck, Robert S. Microeconomics. 8th edition. 2013. Pearson International Edition. New Jersey. Page 25. 
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would decrease until the equilibrium price P0 was 

reached.”   

25.19.7 Kondisi kelebihan pasokan akan memaksa produsen 

untuk menurunkan harga jual produknya karena 

konsumen memiliki pilihan untuk memperoleh 

pasokan dari produsen yang lainnya. Kondisi 

terjadinya kelebihan pasokan dapat diilustrasikan 

dari kurva dibawah ini15: -----------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Pergerakan Kurva Supply karena terjadinya over supply 

 

25.19.8 Berdasarkan kurva diatas, pada saat terjadinya 

kelebihan pasokan (Q1 ke Q2), maka akan terjadi 

pergeseran kurva penawaran ke kanan (S menjadi 

S2). Pergeseran kurva yang disebabkan adanya 

peningkatan kuantitas pasokan akan menekan harga 

turun (P1 ke P2). Kondisi Surplus yang tercipta akibat 

                                                 
15Ibid. 
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adanya pergerakan kurva penawaran dimana 

Q1(DOC) = Q2 (live bird). Oleh sebab itu, secara teori 

ekonomi, pada saat kondisi terjadinya kelebihan 

pasokan (over supply) DOC FS maka akan memaksa 

produsen untuk menurunkan harga DOC FS kepada 

pembeli ataupun membudidayakan DOC yang tidak 

terjual melalui usaha budidaya dalam grups sendiri. 

Dengan peningkatan pasokan DOC akan berakibat 

pada meningkatnya pasokan terhadap ayam hidup 

(live bird) di level peternak. Kondisi kelebihan pasokan 

akan ditandai dengan turunnya harga suatu barang 

secara terus menerus dengan kondisi variabel lainnya 

tetap (ceteris paribus). ---------------------------------------  

25.19.19 Dengan demikian, berdasarkan teori ekonomi, kondisi 

terjadinya kelebihan pasokan dapat diketahui dengan 

memperhatikan pergerakan harga barang. Dengan 

terjadinya penurunan harga secara terus menerus 

dapat menjadi dasar untuk pelaku pasar bahwa telah 

terjadi kelebihan pasokan (over supply) pada pasar 

tersebut. -------------------------------------------------------  

25.19.20 Hal ini diperkuat dengan keterangan Ahli Faisal Basri 

dalam Butir 5, 6, 9, 17 BAP tanggal 3 Agustus 2016 

(vide Bukti B41) sebagai berikut: -------------------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

5. Pertanyaan 
Terlapor II 

Permintaan dan penawaran bisa 
tidak mencapai keseimbangan, apa 
dampaknya terhadap jumlah dan 
harga barang di pasar? 

Jawaban Konsep keseimbangan di dalam 
mikro ekonomi bisa dibagi 2 yaitu 
keseimbangan statis dan 
keseimbangan dinamis. Pasar dalam 
keseimbangan itu dari waktu ke 
waktu berubah karena kita tidak 
pemah tahu jumlah dan kuantitas 
setiap detik.  
… 
Dalam konteks statis itusaja 
keseimbangan terjadi, namun pada 
dasarnya dinamis. Kalau terjadi 
ketidakseimbangan tanpa adanya 



 

 
-308 - 

 

 

 

 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

intervensi dari mana-mana maka 
pasar akan membentuk 
keseimbangan yang baru atau 
market clearing. 

6. Pertanyaan 

Terlapor II 

Dalam kondisi ketidakseimbangan 
itu terutama yang terjadi 
dalamkondisi statis, apa efeknya 
terhadap harga kalau terjadi 
kelebihan penawaran? 

Jawaban Otomatis yang terjadi adalah harga 
akan turun, ceteris paribus. 

9. Pertanyaan 

Terlapor II 

Terkait dengan pembentukan harga 

di pasar, apakah itu murni tercermin 
dari interaksi permintaan dan 
penawaran barang atau sebenarnya 
ada faktor lain yang 
mempengaruhinya? 

Jawaban Jika kembali ke pertanyaan 
pertama, harga itu terbentuk bukan 
hanya semata-mata dari interaksi 
supply dan demand barang tersebut 
tetapi juga pendapatan, harga 
barang lain dan juga ekspektasi 
harga. Jadi harga yang terbentuk 
sekarang bukanlah semata-mata 
cerminan dari kondisi sekarang. 
…. 
Jadi ekspektasi apa yang akan 
terjadi di masa yang akan datang 
direspon detik ini hari ini. 

17. Pertanyaan 
Terlapor II 

Tadi sudah dijelaskan Ahli bahwa 
data populasi 100% itu hampir 
mustahil karena pasar bergerak 
dengan sangat cepat. Dalam kondisi 
ada ketidakseimbangan antara 
demand dengan supply, apa 
indikator yang paling tepat untuk 
pengambil kebijakan untuk melihat 
pergerakan ketidakseimbangan di 
pasar tersebut hingga kemudian 
disimpulkan telah terjadi excess 
demand atau over supply? 

Jawaban …… 
Kondisi ketidakseimbangan itu 
tercermin dari perilaku pasar yang 
menyimpang, kemudian kalau 
dibiarkan maka akan ada missing 
market yang akan memunculkan 
illegalmarket. Kemudian indikasi 
selanjutnya adalah yang paling 

kentara yaitu harga. Katanya 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

harga itu tidak pernah bohong, kalau 
harga turun terus berarti terjadi 
excess supply dan harga naik terus 

berarti terjadi excess demand. Itu 
merupakan hukum pasar. 

 

25.19.21 Selanjutnya, teori mengenai kelebihan pasokan (over 

supply) dapat dilihat dari penurunan harga juga 

diperkuat oleh keterangan Ahli Ine Minara dalam 

Butir 16 dan Butir 17 BAP tanggal 20 Juli 2016 (vide 

Bukti B31) sebagai berikut: --------------------------------  

 

 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

16. Pertanyaan 
Terlapor II 

Bagaimana cara mendeteksi adanya 
over supply? Apakah bisa melalui 
indikasi misalnya adanya penurunan 
harga yang terjadi, misalnya selama 
satu tahun atau bahkan terjadi harga 
di bawah HPP? Bagaimana dari sisi 
konsep menurut Ahli? 

Jawaban Dari sisi konsep kalau terjadi kelebihan 
pasokan, biasanya menunjukkan 
kecenderungan penurunan harga 

yang tidak bisa dijustifikasi dari sisi 
ekonomi, jadi memang sangat 
merugikan. Biasanya ada ekses 
kapasitas, yang jelas kalau over supply 
memang kebijakannya harus dikurangi 
supply nya. Seperti dalam kasus ini, 
mengurangi DOC PS tujuan yang ingin 
dicapai adalah mengurangi supply. 

17. Pertanyaan 
Terlapor II 

Jadi, penurunan harga yang terjadi 
secara terus menerus dan bahkan 

terjadi penurunan harga di bawah HPP, 
merupakan indikasi adanya over 
supply dan secara keilmuan itu valid? 

Jawaban Ya, secara konsep. Tentunya literatur 
yang saya baca persoalannya sama di 
industri ini. 
…. 

 

25.19.22 Keterangan saksi-saksi, baik dari pihak Pemerintah 

maupun peternak, juga membuktikan bahwa 
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jatuhnya harga DOC merupakan indikator nyata 

mengenai kelebihan pasokan (over supply). -------------  

1. Saksi Muladno dalam Butir 5 dan Butir 10 BAP 

tanggal 18 Mei 2016 (vide Bukti B11) sebagai 

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

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

5. Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Dalam perkara a quo diduga ada 
semacam pengaturan produksi 
ayampedaging broiler yang didahului 
dengan adanya pertemuan antara 
Ditjen Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kementerian Pertanian dengan 
beberapa pelaku usaha di bidang 
perunggasan yaitu pengusaha dan 
asosiasi hingga kemudian 
menghasilkan sebuah kesepakatan 
berupa kegiatan pengafkiran dini PS 
sebesar 6 juta ekor. Jelaskan!? 

Jawaban Saya diangkat menjadi Ditjen 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian sejak tanggal 01 
Juni 2015, yang kemudian saya tindak 
lanjuti dengan perkenalan diri kepada 
para Direktur hingga akhirnya 
mengadakan beberapa rapat 
pertemuan dengan Direktur Pembibitan 
dan Produksi Ternak. Semua Direktur 
saya tanyakan mengenai 
permasalahan apa yang sedang terjadi 
dan yang telah dilakukan. Dalam 
konteks perunggasan ini, mereka 
menyodorkan kepada saya terkait 
informasi adanya beberapa pertemuan 
yang telah dilakukan dengan para 
stakeholder perunggasan yang sudah 
berlangsung sebanyak 42 kali yang 
mana setelah saya baca sepintas, 
intinya para peternak mengutarakan 

keinginannya agar terjadi 
keseimbangan supply dan demand di 
pasar, karena dari laporan yang 
diberikan, populasi ayam DOC FS saat 
ini sudah melimpah sehingga para 
peternak seringkali mengeluh harga 
terus jatuh. Pertemuan demi pertemuan 
dilaksanakan yang diakhiri dengan 
kesimpulan pertemuan-pertemuan yang 
lain namun tidak menghasilkan apa-
apa sehingga setelah mempelajari 
laporan, dimana saya juga turut 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

melihat kondisi di lapangan dan 
berkomunikasi dengan para 
peternak, pelaku usaha,ketua 

asosiasi, dan saya melakukan 
crosscheck atas file yang ada di 
kami hingga kemudian saya 

meyakini memang telah terjadi over 
supply. Banyak data yang menggiring 

opini saya ke arah sana. Salah satu 
yang menguatkan bahwa telah terjadi 
over supply adalah adanya salah 1 
perusahaan yang mengajukan 
pemasukan GGPS (Great Giant Parent 
Stock) tidak saya tandatangani dan 
saya minta untuk distop dulu karena 
jika tidak maka akan membanjir lagi. 
Jika kondisi sudah kondusif dan 
memungkinkan maka boleh-boleh saja, 
namun saat ini perlu direm dulu. Jadi 
seingat saya tanda tangan pertama 
saya pada saat itua dalah tanda 
tangan untuk melakukan penghentian 
GGPS. 
….. 

10. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah terkait isu over supply, 
Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kementerian 
Pertanian sudah memiliki data lengkap 
terkait adanya kapasitas produksi yang 
kemudian dibandingkan dengan data 
permintaan di pasar hingga kemudian 
dapat disimpulkan terjadinya over 
supply? 

Jawaban Kami memiliki data mengenai jumlah 
GPS yang diimpor sehingga kami bisa 
memprediksi PS yang dihasilkan, dan 
dari estimasi tersebut maka kami bisa 
memprediksi berapa FS yang 
dihasilkan. Sedangkan data konsumsi 
ditangani oleh eselon lainnya maupun 
data asosiasi, majalah yang 
menerbitkan data terkait dimana 
menurut saya hampir semua data ada 
kesamaan terjadi kelebihan over 
supply. 

 

2. Saksi Tri Hardiyanto dalam Butir 9dan Butir 32-

33BAP tanggal 18 Juli 2016 (vide Bukti B27) 

sebagai berikut: ----------------------------------------  
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

9. Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah Saudara mengalami kerugian 
sebagai akibat dari over supply? 

Jawaban Iya. Over supply hanya kami tahu pada 
saat kami mengalami kerugian. 
Mungkin nanti kami membawa data 
mengenai keadaan persis situasi dari 
Januari 2015 sampai dengan Mei 2016 
yang menggambar kanlaporan 
keuangan saya asli tetapi di sini saya 
terjemahkan dengan bahasa 
keuntungan dan kerugian. Pada bulan 
Januari 2015 ada keuntungan, Februari 
2015 ada keuntungan, di Maret-April 
terjadi kerugian. Mei-Juni-Juli-Agustus 
2015 untung sedikit. Setelah itu yang 
tajam di bulan Desember 2015. Setelah 
Oktober November-Desember 2015 dan 
Januari 2016 terjadi recovery harga 
sehingga kami mengalami keuntungan, 
di Februari 2016 kami mengalami 
kerugian 3.340 ekor di Jawa Barat. 
Yang perlu kami sampaikan adalah 
bahwa operasional kami di Jawa Barat 
biasanya harga itu lebih tinggi 1.000-
1.500 dibanding di wilayah lain. 

32. Pertanyaan 

Terlapor II 

Apa landasan Saudara hingga memiliki 
keyakinan pada saat itu bahwa terjadi 
over supply? 

Jawaban Saya katakan tadi bahwa dari tahun 
2013-2014 itu sudah mengalami 
gejala-gejala over supply yaitu 
harga banyak jatuhnya dibanding 
baiknya, dan saya lihat juga harga 

DOC dari pihak pembibit juga terlihat 
grafiknya. 

33. Pertanyaan 
Terlapor II 

Artinya indikasi over supply itu harga 
jatuh? 

Jawaban Keuntungan kami tergerus sehingga 
aset kami juga tergerus. 

 

3. Saksi GOPAN dalam Butir 25 BAP tanggal 27 

April 2016 (vide Bukti B4) sebagai berikut: -------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

25. Pertanyaan 
Investigator 

Jelaskan mengenai maksud saksi 
mengatakan bahwa "terjadi OS"? 

Jawaban Ketika harga turun biasanya hanya 
selama 2 periode, kecuali pada saat flu 
burung, namun tahun 2014 harga turun 
dalam waktu yang lama sekali tetapi 2 
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minggu setelah lebaran harga naik 
tinggi sampai Rp 20.000,00 namun 
kenaikan tersebut tidak sampai 2 
minggu, harga terus turun sampai Rp 
14.000,00. Harga hari ini adalah Rp 
16.000,00 dan sudah bertahan selama 
2 bulan. Penurunan harga yang 
bertahan dalam waktu lama tersebut 
berdasarkan pengalaman saya terjadi 
karena OS. Ketika bulan Oktober 
sempat terjadi kenaikan harga sampai 
Rp18.000,00 tetapi hanya 2 minggu. 

 

4. Saksi GOPAN dalam Butir 25-26 BAP tanggal 27 

April 2016 (vide Bukti B4) sebagai berikut: -------  

 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

25. Pertanyaan 
Investigator 

Jelaskan mengenai maksud saksi 
mengatakan bahwa "terjadi OS"? 

Jawaban Ya. 

26. Pertanyaan 

Investigator 

Darimana hasil permasalahan yang 
ditemukan tersebut apakah by data 
atau melihat ke trend harga? 

Jawaban Dari trend harga yang semakin 
menurun. 

 

5. Saksi PT Sierad Produce dalam Butir 268 BAP 

tanggal 17 Mei 2016 (vide Bukti B9) sebagai 

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

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

268. Pertanyaan 
Investigator 

Sejak kapan PT SP mengetahui terjadi 
over supply? 

Jawaban Saat harga jatuh pasti kami bertanya 
mengapa harga tidak sesuai dengan 
trendnya karena kami juga tahu trend 
harga ketika seasonal naik berapa 
seperti apa karena setiap tahun akan 
mirip. 

 

6. Saksi Ahmad Johar dalam Butir 45 BAP tanggal 

13 Juni 2016 (vide Bukti B18) sebagai berikut: --  

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

45. Pertanyaan Darimana Saksi mengetahui bahwa 
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Investigator terjadi over supply? 

Jawaban Karena harga jatuh, sesuai hukum 

ekonomi supply-demand 

 

7. Saksi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri 

Kemendag dalam Butir 13 BAP tanggal 13 Juni 

2016 (vide Bukti B19) sebagai berikut:-------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

13. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Bagaimana sisi kebijakan perunggasan 
yang dimiliki oleh Kemendag? 

Jawaban ….. 
Karena industri perunggasan ini 7 
bulan atau 8 bulan dengan kondisi 
sekarang ini mereka mengalami over 
supply. Kami memperhatikan harga 
dan sebagainya, hitungan yang kami 
peroleh dari pelaku untuk perkiraan 
produksi sekitar 72-73 juta 
ekor/minggu, sedangkan konsumsi 
hanya 48-50 juta ekor minggu, 
sehingga disini cukup terlihat over 
supply, selain itu daya kompetitif kita 
sedikit berkurang, untuk ekspor pun 
sedikit sulit. 
….. 

 

8. Saksi Abdul Korim dalam Butir 19-20 BAP 

tanggal 14 Juni 2016 (vide Bukti B19) sebagai 

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

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

19. Pertanyaan 

Terlapor III 

Apakah Saksi mengetahui penyebab 
harga ayam jatuh? 

Jawaban Bukan hanya ayam saja tetapi apa 
saja kalau harga jatuh pasti karena 
over supply. 

20. Pertanyaan 
Terlapor III 

Darimana Saksi mengetahui bahwa 
terjadi over supply? 

Jawaban Karena harga jatuh. 

 

9. Saksi Hartono dalam Butir 22 dan 26 BAP 

tanggal 15 Juni 2016 (vide Bukti B23) sebagai 

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

No. Pertanyaan Uraian 
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/ Jawaban 

22. Pertanyaan 

Terlapor VI 

Karena berpengalaman cukup lama, 
apakah Saksi tahu keterpurukan 
industri ayam mulai di tahun berapa? 

Jawaban Saya merasakan susahnya menjadi 
peternak sejak tahun 2013 akhir 
dimana gejolak fluktuasi harga sangat 
tajam. 

26. Pertanyaan 

Terlapor VI 

Jadi, menurut saksi terjadi over 
supply? 

Jawaban Seharusnya begitu sesuai hukum 
ekonomi pasar. Karena harga terbentuk 
dari permintaan dan penawara. 

 

10. Keterangan Ahli sebagaimana dijelaskan dalam 

butir 64 dan 65 Kesimpulan ini. --------------------  

 

25.19.23 Keterangan Para Terlapor lainnya juga membuktikan 

bahwa keadaan over supply DOC sudah terjadi sejak 

kuartal ke-4 tahun 2013 dan paling parah terjadi 

pada 2014, yang ditunjukkan dengan jatuhnya harga 

DOC hingga di bawah HPP dan sebagian produksi 

yang tidak atau sudah terjual. ----------------------------  

1. Terlapor V PT Taat Indah Bersinar dalam Butir 

53, Butir 64-68 dan Butir 165 BAP tanggal 11 

Agustus 2016 (vide Bukti B48) sebagai berikut: --  

No. Pertanyaan / 
Jawaban 

Uraian 

53. Pertanyaan 
Investigator 

Kalau permintaan ITB relative 
stabil, kemudian mendapat 
informasi over supply, di 
internal perusahaan sendiri 
apakah melihat memang terjadi 
oversuplly? 

Jawaban Dari internal perusahaan kami 
melihat indikasi harga yang 
menurun, bahkan waktu itu ada 
PS kami yang terjual 5,000, 
bahkan sampai di bawah HPP, 
maka menurut kami itu sebagai 
indikasi terjadi over supply. 

64. Pertanyaan 
Investigator 

APakah 3 (tiga) tahun terakhir 
dari tahun 2013, dari produksi 
perusahaan diperkirakan selalu 
20% yang tidak terjual? 

Jawaban Iya 
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65. Pertanyaan 
Investigator 

Jadi antisipasi yang dilakukan 
oleh perusahaan ketika 
produksi yang diperkirakan 
tidak laku terjual ke pasar, 
maka akan masuk ke kandang 
sendiri? 

Jawaban Iya. 

66. Pertanyaan 
Investigator 

Kalau di pasar PS turunnya 
permintaan masih dianggap 
wajar oleh perusahaan, lalu 
menyikapi kondisi di tahun 
2013-2015 terkait pasar DOC, 
apakah perusahaan melihat 
harga masih wajar? 

Jawaban Di tahun 2013 kami melihat 
memang kondisi sulit, karena 
rata-rata harga jual kami di 
bulan September 2.700, di 
bulan Oktober 1.500, 
sedangkan di tahun 2014 
harganya lebih baik. 

67. Pertanyaan 

Investigator 

Jadi, harga tertinggi di tahun 
2014? Berapa harganya? 

Jawaban Harga tertinggi di 4.800 ketika 
menjelang Lebaran, sedangkan 
di tahun 2015 tertinggi bisa 
5.000, terendah 3.100, kalau di 
2013 akhir terendah bisa 
sampai 1.500. Jadi, ditawar 
berapa pun akan kami lepas. 

68. Pertanyaan 
Investigator 

Jadi, selain masuk ke kandang 
sendiri, sisanya terserap ke 
pasar dengan harga murah? 

Jawaban Iya. 

165. Pertanyaan 

Terlapor II 

Jadi, keadaan over supply itu 
sudah terjadi sejak tahun 
2013? 

Jawaban Iya. 

 

2. Terlapor VI PT Cibadak Indah Sari Farm dalam 

Butir 14, dan Butir 26-28 BAP tanggal 11 

Agustus 2016 (vide Bukti B49) sebagai berikut: --  

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

14. Pertanyaan 
Investigator 

Perubahan tersebut untuk 
mengubah volume atau karena 
tidak laku? 

Jawaban FS tidak laku, terutama pada 
tahun 2014 semeter terakhir 
harga turun drastic, sehingga 
kami harus masukan FS ke 



 

 
-317 - 

 

 

 

 

farm sendiri karena perlu 
cahsflownya. Belajar dari tahun 
1998 ketika DOC tidak laku 
sama sekali maka kami perlu 
cashflow karena harus afkir 
dini sendiri kalau DOC tidak 
laku maka kami harus putar 
sendiri sehingga ada cashflow, 
karena kalau diteruskan 
breedernya maka 6 bulan lagi 
harus menghasilkan uang dan 
kami sudah tidak punya, jadi 
harus melakukan sesuatu. 
Sesuatu itu harus menjadi 
broiler. 

26. Pertanyaan 

Investigator 

Ketika proyeksi pertumbuhan 
yang diharapkan CISM stabil, 
apakah hal yang sama terjadi 
permintaan PS? 

Jawaban Tidak, dapat dilihat dari harga, 
karena harga tahun 2014 
sangat rendah. 

27. Pertanyaan 
Investigator 

Bagaimana dengan harga 
2013? 

Jawaban Rata-rata lumayan tinggi 
sekitar RP 4.000, tapi 3 bulan 
kemudian turun drastis menjadi 
Rp 3.000. 

28. Pertanyaan 

Investigator 

Apakah kondisi PS stabil? 

Jawaban Tidak, karena pada bulan April-
Desember 2012 kami tidak 
menjual PS. Tahun 2013-2014 
PS laku.  
Tahun 2015 PS tidak 
laku,karena awal tahun 
tepatnya bulan Februari-Juli 
tidak laku. 
Pada akhir tahun 2013 DOC FS 
sudah mulai tidak laku. 
Harga kami kalau sudah turun 
menggambarkan bahwa kami 
tidak dapat menjual FS, karena 
kalau laku biasanya terjual 
pagi hari, kalau sore tidak laku 
biasanya harga akan turun 
drastis.  
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3. Terlapor VII PT Hybro Indonesia dalam Butir 38-

43 BAP tanggal 12 Agustus 2016 (vide Bukti 

B50) sebagai berikut: ----------------------------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

38. Pertanyaan 
Investigator 

Kapan pengurangan volume 
pembelian itu terjadi? 

Jawaban Terutama saat tanggal 14 
September 2015. Tahun 2015 
harga sudah jatuh. 

39. Pertanyaan 
Investigator 

Sebelum tanggal 14 September 
2015, apakah di tahun 2013, tahun 

2014 ada customer PT Hybro 
Indonesia (terutama PT Ayam 
Manggis dan PT Sierad Produce), 
yang sudah mengurangi volume 
pembelian? 

Jawaban Di tahun 2014 sudah mengurangi 
pembeliannya. 

40. Pertanyaan 
Investigator 

Berapa persen total PS yang 
dikurangi dari penjualan PT hybro 
Indonesia? 

Jawaban Tidak terlalu banyak, sekitar 10-
15% dari total ordernya, atau 
mungkin juga tahun ini bisa sedikit 
bisa jadi tahun selanjutnya 
ditambah sedikit. 

41. Pertanyaan 

Investigator 

Apakah situasi itu memang wajar 
terjadi? Apakah situasi di tahun 
2014 tidak jauh berbeda dengan 
situasi di tahun-tahun sebelumnya? 

Jawaban Iya. Kalau tahun 2015 kami rugi. 

42. Pertanyaan 
Investigator 

Rata-rata pembelian dari 
konsumen, meskipun ada 
pengurangan permintaan, kondisi 
tersebut apakah masih berlangsung 
sampai sekarang? 

Jawaban Masih relatif wajar. 

43. Pertanyaan 

Investigator 

Tadi disampaikan bahwa di tahun 
2015 perusahaan mengalami rugi, 
mengapa rugi? 

Jawaban Iya, karena banyak produksi kami 
yang tidak terjual, cash flow kami 
terganggu. 

 

4. Terlapor VIII PT Expravet Nasuba dalam Butir 8 

BAP tanggal 12 Agustus 2016 (vide Bukti B51) 

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

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

8. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Bagaimana EN menjaga stabilitas 
ketika GP mengalami penurunan 
terus menerus? 

Jawaban Tahun 2011 hasil GP kami berlebih, 
tahun 2012 kami kurangi, tahun 
2013 kami kurangi sedikit demi 
sedikit, tahun 2014 kami kurangi 
cukup banyak, tahun 2015 kami 
kurangi kembali. 
 
Cita-citanya kami membuat GP 
untuk kebutuhan internal, karena 
membuat GP pada waktu itu sangat 
tidak menguntungkan. 
 
Sejak tahun 2013 sampai tahun 
2014 dulu sudah terdapat wacana 
adanya OS karena tuntutan dari 
peternak harus dilakukan 
pemangkasan dan cara 
pemangkasan yang diusulkan 
adalah proporsional berdasarkan 
GP yang diimpor sejak 2014, 
karena kasus harga LB hancur 
sekitar tahun 2013 dan sampai ada 
demo-demo. 
 
Mengapa kami turunkan volume 
impor dalam kapasitas yang 
banyak karena kami tidak mau 
menanggung pemangkasan untuk 
PS yang dijual ke orang lain. 
Akhirnya sebelum saya 
mengundurkan diri kami 
sampaikan menghadap Direktur 
untuk menyampaikan agar lebih 
baik GP dikurangi dan cukup 
hanya untuk keperluan sendiri, 
karena memproduksi GP 
menanggung resiko orang lain dan 
pada periode saat itu tidak 
menguntungkan. 
 
Tahun 2009 kami kesulitan dalam 
bibit PS, kemudian kami pindah ke 
GP dengan pertimbangan demi 
kelangsungan supply. 
 
Dari ayam yang kami impor kami 
perkirakan memproduksi 
1.060.000, yang kita pakai 
311.000, sisanya dijual. Dengan 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

adanya situasi perdagangan 
seperti itu, dengan kesadaran 
sendiri kami mengurangi secara 
kesadaran sendiri. 

 

5. Terlapor IX PT Wonokoyo Jaya Corpindo dalam 

Butir 185 dan Butir 252 BAP tanggal 15 Agustus 

2016 (vide Bukti B52) sebagai berikut:-------------  

No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

185
. 

Pertanyaan 
Investigator 

Dari surat itu jelas ada poin-poin 
yang bisa diduga-duga, kemelut itu 
terjadi diantara mereka yang 
memiliki kuasa mengendalikan 
harga. 

Jawaban Dengan keterpurukan harga, ada 
over supply. Itu merujuk pada 
sumbernya, yang hasilnya paling 
banyak itulah yang memenuhi 
pasar. 

252
. 

Pertanyaan 
Terlapor V, 

Terlapor 
VIII, 
Terlapor X, 

Terlapor XI, 
dan 

Terlapor XII 

Artinya kondisi Saudara sama 
dengan kita yaitu tidak sepakat? 

Jawaban Kita sebagai pelaku industri, over 
supply tidak bisa dilihat dari 
apakah DOCnya terserap atau 
tidak, itu keliru karena DOC itu 
barang hidup yang harus dijual 
hari itu juga, kalau besok sudah 
tidak bisa dijual lagi. Saya hanya 
menyampaikan harga DOC akhir-
akhir ini selalu di bawah HPP, 

termasuk harga ayam hidup. 
Apakah itu kemudian disebut over 
supply, saya tidak tahu. 

 

 

6. Terlapor XI PT Reza Perkasa dalam Butir 30-31 

dan Butir 168 BAP tanggal 9 Agustus 2016 (vide 

Bukti B45) sebagai berikut: --------------------------  

No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

30. Pertanyaan 
Investigator 

Selama periode 2014-2015, 
apakah perusahaan mengalami 
masalah-masalah terkait DOC FS 
atau harga atau pasokan? 

Jawaban Untuk ketersediaan DOC tidak 
ada masalah karena dari kami 
sendiri. Kalau untuk harga, 
keuntungan kami memang 
menurun di tahun 2014, tapi 
tetap untung. 

31. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah perusahaan mengalami 
adanya over supply di tahun 
2014-2015? 

Jawaban Kami sulit menyimpulkan itu 
secara yakin, karena scope kami 
juga kecil, tetapi kalau melihat 
dari keuntungan yang menurun, 
bisa saja terjadi demikian (over 
supply) 

168. Pertanyaan 

Majelis 
Komisi 

Darimana psikologis Saudara 
bisa membenarkan bahwa terjadi 
over supply, sementara 
perusahaan tidak merasa bahwa 
telah terjadi over supply? 

Jawaban Dari harga DOC dan livebirth 

 

7. Terlapor XII PT Satwa Borneo Jaya dalam Butir 

21 dan Butir 53-54 BAP tanggal 8 Agustus 2016 

(vide Bukti B43) sebagai berikut:--------------------  

No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

21. Pertanyaan 
Investigator 

Bagaimana penjualan DOC 
dipasar pada tahun 2014-2015? 

Jawaban Harganya anjlok 

53. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah SBJ mengalami 
permasalahan OS? 

Jawaban Kami rasakan ketikan 
menawarkan yang 60% karena 
kesulitan menawarkan. 

54. Pertanyaan 

Investigator 

Sejak kapan SBJ mengalami 
kesulitan menawarkan yang 
dianggap karena OS? 

Jawaban Kami mengalami kesulitan 
menawarkan pada tahun 2015.  
 
Target tetap terjual tetapi dengan 
susah payah. 
 
Sulit terjual karena harga yang 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

kami tawarkan dengan yang 
diinginkan pasar tidak sesuai 
atau bertolak belakang dan mau 
tidak mau akhirnya harga kami 
turunkan untuk 
menyeimbangkan. 

 

25.19.24 Data Kementerian Pertanian Republik Indonesia 

secara jelas menunjukkan bahwa telah terjadi 

kelebihan pasokan (over supply) DOC selama kurun 

waktu 2014-2016 (vide Bukti C17). Berikut kondisi 

kelebihan pasokan produksi DOC FS selama kurun 

waktu 2014-2016 sebagai berikut: -----------------------  

 

 

 

 

(ribu ton) 

Bulan Produksi Kebutuhan Neraca 

bulanan 

Jan-14 131,5 94,2 

               

37,3  

Feb-14 130,4 93,4 
               

37,0  

Mar-14 130,4 93,4 
               

37,0  

Apr-14 130,4 93,4 
               

37,0  

Mei-14 130,4 93,4 
               

37,0  

Jun-14 130,4 93,4 
               

37,0  

Jul-14 143,5 102,8 
               

40,7  

Agust-14 133,5 95,6 
               

37,9  

Sep-14 130,4 93,4 
               

37,0  

Okt-14 131,9 94,5 
               

37,4  

Nop-14 130,4 93,4 

               

37,0  

Des-14 132,5 94,9 

               

37,6  
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Tabel 1. Prognosa Kebutuhan dan Ketersediaan Daging Unggas 

Tahun 2014 

(ribu ton) 

Bulan Produksi Kebutuhan Neraca 
bulanan 

Jan-15 234,8 106,3 
             

128,5  

Feb-15 233 105,5 
             

127,5  

Mar-15 233 105,5 
             

127,5  

Apr-15 233 105,5 
             

127,5  

Mei-15 233 105,5 

             

127,5  

Jun-15 249,3 112,9 

             

136,4  

Jul-15 245 110,9 

             

134,1  

Agust-15 233 105,5 

             

127,5  

Sep-15 235,7 106,7 

             

129,0  

Okt-15 233 105,5 

             

127,5  

Nop-15 233 105,5 
             

127,5  

Des-15 236,7 107,2 
             

129,5  

Total 
2015 2832,5 1282,5 

         
1.550,0  

Catatan: Daging ayam ras 4,42/kap/th, Daging ayam buras 0.55 
kg/kap/th, dan daging itik 0,05 kg/kap/th 

 

Tabel 2. Prognosa Kebutuhan dan Ketersediaan Daging Unggas 

Tahun 2015 

(ribu ton) 

Bulan Produksi Kebutuhan Neraca 
bulanan 

Jan-16 235,32 103,4 

             

131,9  

Feb-16 233,48 102,61 

             

130,9  

Mar-16 233,48 102,61 

             

130,9  

Apr-16 233,48 102,61 

             

130,9  

Mei-16 233,48 102,61 

             

130,9  

Jun-16 256,78 112,87              
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Bulan Produksi Kebutuhan Neraca 
bulanan 

143,9  

Jul-16 237,2 104,27 
             

132,9  

Agust-16 233,48 102,61 
             

130,9  

Sep-16 236,16 103,81 
             

132,4  

Okt-16 233,48 102,61 
             

130,9  

Nop-16 233,48 102,61 
             

130,9  

Des-16 237,2 104,27 
             

132,9  

Total 
2016 2837,02 1246,89 

         
1.590,1  

 

Tabel 3. Prognosa Produksi – Kebutuhan Daging Ayam Ras 2016 

 

25.19.25 Kebijakan Kementerian Pertanian sejak tahun 2015 

yang bertujuan untuk membatasi impor GPS dan 

GGPS, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya 

tidak ada pembatasan atau kuota, juga menegaskan 

mengenai adanya kelebihan pasokan DOC FS. Hal ini 

dapat dilihat dari kronologis pemberlakuan kuota 

impor GPS dan GGPS sebagai berikut: -------------------  

1. Bukti Dokumen. Bukti dokumen-dokumen juga 

menunjukkan adanya kelebihan pasokan (over 

supply) DOC FS selama periode 2014-2015 

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

a. dokumen surat PINSAR No. 

038/PINSAR/XII/2014 tanggal 29 Desember 

2014, yang menyatakan sebagai berikut 

(vide Bukti C5.3 Penyelidikan): ----------------  

“…kami memohon kepada Bapak Dirjen 

Syukur Iwantoro agar bisa segera menolong 

kami para Peternak Rakyat yang sudah 

mengalami musibah berbulan-bulan atas 

terpuruknya harga jual ayam hidup jauh 
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dibawah HPP, yang diakibatkan oleh 

berlebihnya pasokan DOC (over-supply). …” 

b. dokumen surat PINSAR No. 

052/PINSAR/IV/2015 tanggal 9 April 2015, 

yang menyatakan sebagai berikut (vide 

Bukti C5.4 Penyelidikan): -----------------------  

“… dalam rangka membenahi kondisi 

perunggasan nasional dengan kebijakan 

Bapak dalam mengatur impor Grand Parent 

Stock (GPS) broiler. ..” 

c. dokumen surat PINSAR No. 

053/PINSAR/IV/2015 tanggal 21 April 

2015, yang menyatakan sebagai berikut 

(vide Bukti C5.5 Penyelidikan): ----------------  

 

“… Perlu kami sampaikan bahwa dalam dua 

tahun terakhir kondisi perunggasan nasional 

khususnya ayam pedaging (broiler) terus 

menghadapi jatuhnya harga di bawah Harga 

Pokok Produksi (HPP) akibat kelebihan suplai 

bibit (DOC). …” 

d. dokumen surat PINSAR No. 

068/PINSAR/IX/2015 tanggal 21 September 

2015, yang menyatakan sebagai berikut 

(vide Bukti C5.14 Penyelidikan):---------------  

“… Dalam beberapa pekan ini, harga broiler 

terus mengalami tekanan hingga jauh 

dibawah Harga Pokok Produksinya.Kondisi 

ini merupakan perulangan hal yang sama 

dua tahun terakhir yakni disebabkan oleh 

problem akut oversuplai, system tataniaga 

dan penguasaan sektor budidaya oleh 

korporasi multinasional. …” 

2. Keterangan Ahli. ---------------------------------------  

 Ahli Faisal Basri dalam Butir 25 BAP tanggal 3 

Agustus 2016 (vide Bukti B41) sebagai berikut: --  
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

25. Pertanyaan 
Terlapor II 

Dalam konteks yang diperiksa dalam 
persidangan ini terkait adanya over 
supply dan sebagainya, menurut Ahli 
apakah kebijakan itu menjadi suatu 
kewajiban? 

Jawaban Kalau dalam perspektif saya, untuk 
ayam ini koreksi atas kebijakan yang 
sebelumnya yang kebablasan dimana 
tidak ada pengaturan, tidak ada kuota, 
untuk membatasi impor GP, siapapun 
boleh. Impor naik kemudian pemerintah 
memperbolehkan juga impor GGP, 
sebelumnya tidak pernah ada, namun 
tiba-tiba tahun 2013 ada, mungkin 
tidak sadar. 
… 

 

3. Keterangan Para Terlapor. ----------------------------  

a. Terlapor II dalam Butir 428-432 BAP tanggal 

9 Agustus 2016 (vide Bukti B44) sebagai 

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

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

428. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Kalan dirunut ceritanya penyebabnya 
karena tidak ada pembatasan di 
hulunya impor. Sejak kapan PT Japfa 
Confeed Indonesia, Tbk melakukan 
impor GPS? 

Jawaban Tidak ingat. 

429. 

Pertanyaan 

Majelis 
Komisi 

Apakah impor GPS ini tidak ada kuota? 

Jawaban Tidak ada. 

430. 

Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Artinya berapapun yang diminta oleh 
pelaku usaha selalu diloloskan dan 
tidak ada koreksi dari pemerintah? 

Jawaban Iya. 

431. 

Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Tadi disampaikan tahun 2015 ada 
koreksi. Bentuk koreksinya sepertiapa? 

Jawaban Bukan koreksi tetapi adanya 
pembatasan ijin impor GPS oleh Dirjen. 

432. 

Pertanyaan 

Majelis 
Komisi 

Artinya ada kuota? 

Jawaban Bukan kuota tetapi Dirjen yang 
justifikasi sendiri tidak boleh lebih dari 
misalnya 700 ribu dalam setahun. 
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b. Terlapor V PT Taat Indah Bersinar dalam 

Butir 44-46 dan BAP tanggal 11 Agustus 

2016 (vide Bukti B48) sebagai berikut: -------  

No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

44. Pertanyaan 
Investigator 

Ketika mengecilkan atau mengurangi 
ijin GP, apakah ijin yang sudah masuk 
itu harus terealisasi semua? 

Jawaban Tahun 2012 kami memasuki pola yang 
sudah saya sebutkan tadi (14-14), 
tetapi kemudian di tahun 2015 awal 
ada perintah dari Dirjen untuk 

mengurangi chick in, akhirnya kami 
ikut terpotong 20%, sehingga saat itu di 
tahun 2016 kami mengajukan ijin 
dengan pola yang memang sudah 
dikurangi (kebetulan ketemu pola yang 
sama), da nada pemotongan 20% 
tersebut, sehingga ijin kami semakin 
kecil. Jadi, ada 2 hal yang terjadi, di 
satu sisi kami sudah mengurangi ijin 
dan di sisi lain kami terkena 
pemotongan. 

45. Pertanyaan 
Investigator 

Jadi, ketika masuk di tahun 2015, 
dalam mengajukan ijinnya sudah 
menyesuaikan dengan arahan Dirjen 
terkait adanya pemotongan 20% dan 
memang kebetukan dengan pola yang 
sama. Kapan dilakukan pemotongan 
20%? 

Jawaban 13 Januari 2015, saat itu juga 
Indonesia memberlakukan banned 
terhadap Amerika, yang membuat ijin 
kami juga terganggu, sehingga itu yang 
membuat kami berkurang chick in nya. 
Jadi, kami sudah mengurangi ijin 
sesuai pola, kemudian kami terkena 
potong 20% dan Indonesia juga 
memberlakukan banned terhadap 
ayam hidup kepada Amerika. 

46. Pertanyaan 
Investigator 

Alasan dipotong apa? 

Jawaban Waktu itu informasi dari peternak dan 
Pemerintah, karena dampak dari over 
supply, akhirnya kami ikut 
menyesuaikan. 

 

c. Terlapor VI PT Cibadak Indah Sari Farm 

dalam Butir 18-20 BAP tanggal 11 Agustus 

2016 (vide Bukti B49) sebagai berikut: -------  
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

18. Pertanyaan 
Investigator 

Ketika turun, apakah langkah yang 
sama dilakukan di tahun 2015? 

Jawaban Tahun 2015 sudah ada kuota 
pemerintah jadi harus turun lagi, karena 
angka yang dipakai itu angka dari 
tahun 2014. 

19. Pertanyaan 

Investigator 

Tahun berapa diturunkan? 

Jawaban Biasanya kami sebelum tahun 
berikutnya, misalnya untuk tahun 2017) 
kami harus mengajukan rencana impor 
ditahun sebelumnya. Biasanya kami 

ajukan terlebih dulu tetapi waktu itu 
tahun 2015 dari Deptan sudah 
membatasi jumlah impor akhirnya dari 
total yang kami ajukan yang kami 
dapatkan tidak sesuai dengan yang 
kami ajukan. Jumlahnya lebih rendah 
dari yang kami ajukan. 

20. Pertanyaan 

Investigator 

Berapa yang diajukan? 

Jawaban Yang diajukan 23 ribu sedangkan yang 
diijinkan kalau tidak salah hanya 
21.700. 

 

d. Terlapor X CV Missouri dalam Butir 84 BAP 

tanggal 15 Agustus 2016 (vide Bukti B53) 

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

No. Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

84. Pertanyaan 

Investigator 

Bisa Saudara Richard ceritakan yang 
terjadi pada pertemuan tanggal 14 
September 2015? 

Jawaban Waktu itu kesimpulan dalam rapat Pak 
Dirjen memutuskan untuk afkir dini PS 
sejumlah 6 juta ekor yang dibagi dalam 
3 tahap, masing-masing sebesar 2 juta 
ekor. Prosentasenya dilanjutkan dalam 
rapat selanjutnya. Malam itu kami 
dihimbau noleh Pak Dirjen untuk 
menandatangani notulensi yang dalam 
perkara ini dianggap sebagai suatu 
kesepakatan, namun sebenarnya tidak 
ada kata-kata kesepakatan. Dengan 
kata-kata kalau tidak ditandatangani 
akan terkena sanksi, meskipun 
memang dalam forum itu tidak 
disebutkan sanksinya apa. Karena itu 
merupakan kewenangan Dirjen untuk 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

memberikan ijin rekomendasi impor 
bibit ayam, maka pemikiran kami 
kalau tidak dilaksanakan instruksi 
tersebut, maka akan ada hubungannya 
dengan pemberian ijin rekomendasi ini. 
Jadi, dalam kondisi terpaksa kami 
tanda tangan. 

 

e. Terlapor IX PT Wonokoyo Jaya Corpindo 

dalam Butir 108 BAP tanggal 15 Agustus 

2016 (vide Bukti B52) sebagai berikut: -------  

No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

108. Pertanyaan 
Investigator 

Kalau bicara jalan pintas maka 
Hetching Eggs itu solusi paling 
singkat, tetapi sebenarnya bisa 
dengan cut Hetching Eggs untuk 
PS. Apakah memang dalam 
pembahasan itu sudah dihitung 
kelebihan dan kekurangan 
masing-masing ketika akan 
melakukan itu? 

Jawaban Dalam permasalahannya, 
pemerintah ada control impor GPS 
dimana tahun 2015 dikuota dan 
2016 sudah dipatok tidak lebih 
dari ini itu dan itu ada protes luar 
biasa karena mereka sudah 
merencanakan impor yang rata-
rata lebih besar dari tahun lalu 
kemudian diputuskan secara 
nasional kuotanya 700.000. Jadi 
baru sekedar pembatasan kuota 
impor tahun 2016 yang efeknya 
baru kerasa 2 tahun berikutnya. 

 

 

25.19.26 Terlapor II bukanlah satu-satunya yang breeder yang 

telah mencantumkan adanya permasalahan over 

supply DOC di tahun 2014 dalam Laporan Tahunan 

2014. Saksi, PT Sierad Produce Tbk, juga 

menyebutkan adanya permasalahan DOC di tahun 

2014 pada Halaman 76 Laporan Tahunan 2014 PT 

Sierad Produce Tbk (vide Bukti T2-4). --------------------  



 

 
-330 - 

 

 

 

 

 

 

25.19.27 Dengan adanya bukti-bukti sebagaimana yang 

dipaparkan di atas, maka tak terbantahkan bahwa 

telah terjadi kelebihan pasokan DOC FS secara nyata 

sebelum dilakukannya afkir dini oleh Terlapor II 

sebagaimana instruksi dari Dirjen PKH. Dengan 

demikian, tuduhan bahwa isu over supply DOC 

adalah rumour yang dengan sengaja dihembuskan 

oleh Terlapor II adalah tuduhan yang sangat tidak 

berdasar karena tidak didukung dengan alat-alat 

bukti dan menunjukkan ketidakpahaman Tim 

Investigator terhadap hukum dan interaksi 

permintaan dan penawaran. -------------------------------  

25.19.28 Terkait data yang digunakan dalam penentuan 

jumlah pasokan dan permintaan dalam industri 

pembibitan dan budidaya ayam pedaging terdapat 

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

1. Ketersediaan dan validasi data pasokan dan 

permintaan dalam industri pembibitan dan 

budidaya ayam pedaging di Indonesia 

merupakan kewajiban Pemerintah selaku 

regulator dan bukan dari Pelaku Usaha. Hal ini 

dikarenakan Pelaku Usaha tidak memiliki  

kewajiban dan tidak memiliki kemampuan dalam 

penyediaan data tersebut. Hal ini sebagaimana 

disampaikan oleh: -------------------------------------  
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a. Ahli Faisal Basri dalam Butir 20 BAP 

tanggal 3 Agustus 2016 (vide Bukti B41) 

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

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

108. Pertanyaan 
Investigator 

Tadi dijelaskan data tidak akurat itu 
bisa jadi dihadapi pemerintah. 
Mungkin saja pelaku usaha juga 
mengalami kondisi ketidak 
tersediaan data atau data yang 
tersedia kualitasnya dipertanyakan. 
Resiko apa yang mungkin dihadapi 
oleh pelaku usaha jika menghadapi 
persoalan seperti ini? 

Jawaban …. 
Pesimis itu karena apa, karena 
datanya tidak jelas sehingga betul-
betul dunia usaha itu dihadapkan 
pada ketidak pastian yang semakin 
meningkat. Semakin banyak 
informasi yang didapat, semakin 
akurat dan berkualitas informasi 
yang dia dapat, itu akan membantu 
dia dalam mengambil keputusan 
yang tepat. Oleh karena itu dalam 
konsep ketidakjelasan ini, judgement 
menjadi sumber yang sangat penting 
dan tidak semua dunia usaha 
memiliki kemampuan judgement 
yang hebat, oleh karena itu menjadi 
tugas pemerintah bagaimana 
menciptakan iklim usaha dan iklim 
investasi yang memungkinkan resiko 
bisnis itu turun karena ketidak 
pastian itu musuh utama dunia 
usaha. 

 

b. Keterangan Ahli Faisal Basri Butir 6 dan 

Butir 11(vide Bukti B41) sebagai berikut: ---  

6. Dalam perspektif ilmu ekonomi dan 

kebijakan publik, apakah 

lazim/diperbolehkan apabila Pemerintah 

melakukan intervensi pasar saat terjadi 

ketidakseimbangan permintaan dan 

penawaran barang di pasar, baik berupa 

kelebihan pasokan (over supply) ataupun 

kelebihan permintaan (overdemand)? 
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Bagaimana apabila barang tersebut 

merupakan komoditas pangan? 

Jawaban: 

Mekanisme pasar tidak pernah bekerja 

secara sempurna. Banyak sekali yang 

menyebabkan kegagalan pasar, antara lain 

informasi yang tidak sempurna atau 

informasi asimetrik, monopoli alamiah, 

eksternalitas, missing market, dan public 

goods. Pemerintah melakukan intervensi 

untuk mendekatkan pada kondisi pareto 

efficient. 

11. Dalam merumuskan sebuah kebijakan, 

apakah Pemerintah (sebagai pihak 

pengambil kebijakan) harus memiliki data 

yang valid terkait dengan rancangan 

kebijakan tersebut? 

Jawaban: 

Pemerintah harus memiliki pijakan yang 

kokoh dalam merumuskan kebijakan.Data 

yang konsisten dan akurat menjadi penentu 

utamanya.Banyak kebijakan Pemerintah 

yang mandul-bahkan menimbulkan masalah 

baru-akibat data yang tidak kredibel.Sebagai 

contoh data beras yang simpang siur, 

bahkan di antara instansi pemerintah 

sendiri, menyebabkan harga beras di 

Indonesia relatif sangat mahal. 

c. Ahli Ine Minara Ruki dalam Butir 15 BAP 

tanggal 20 Juli 2016 (vide Bukti B31) 

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

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

15. Pertanyaan 
Terlapor II 

Jika terjadi gonjang ganjing 
mengenai estimasi penghitungan 
supply dan demand, dimana tidak 
ada data yang pasti (banyak 
sumber dan berbeda-beda) bahkan 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

dari BPS pun diragukan, apakah 
pendekatan estimasi terhadap 
perkiraan supply dan demand 
secara ekonomi tetap dapat 
diterima? 
 
Misal banyak pihak yang 
mengatakan terjadi over supply 
namun tidak ada data yang jelas 
atau berasal dari banyak sumber 
terkait haltersebut, sehingga pada 
akhirnya mengambil keputusan 
kurang lebih diambil sekian untuk 
penghitungannya. Apakah 
pendekatan estimasi penentuan 
jumlah tersebut tetap dapat 
diterima secara ekonomi? 

Jawaban Pemerintah harus punya satu 
badan yang dipercaya dalam 
perhitungan, dalam hal ini BPS. 
Perbedaan data saya kira masih 
wajar, tetapi seberapa jauh 
perbedaan data itu bisa ditoleransi 
errornya? Hal ini bisa diatasi 
dengan koordinasi yang lebih baik 
antar instansi. Perbedaan data 
atau data yang tidak tepat di 
Indonesia, memang masalah yang 
klasik. Kalau yang saya baca 
dalam perkara ini, saya melihat 
over supply itu lebih dari perspektif 
sebagian pemain, yaitu peternak 
rakyat. Jadi, memang ada masalah 
struktural diindustri perunggasan 
ini dan saya berharap KPPU dapat 
memberikan rekomendasi kepada 
Pemerintah untuk perbaikan 
kebijakan, karenaitu adalah peran 
KPPU yang diharapkan. Jadi 
sebenarnya bukan over supply 
dalam pengertian industri, tetapi 
over supply dalam pengertian 
kelebihan pasokan yang 
memberikan dampak pada 
sebagian pelaku usaha. Saya yakin 
tidak berdampak bagi perusahaan 
besar, Pemerintah harus 
mempunyai lembaga yang 
dipercaya, dantidak boleh 
mengeluarkan statement tidak 
percaya kepada BPS. 
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d. Saksi Muladno dalam Butir 13, 14, 16, 28 

BAP tanggal 18 Mei 2016 (vide Bukti B11) 

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

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

13. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah Direktorat Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian sudah 
memiliki data-data yang valid 
terkait populasi bibit ayam di 
Indonesia? 

Jawaban Sudah. 

14. Pertanyaan 

Investigator 

ltu merupakan data internal atau 
data yang diperoleh dari hasil 
survey pihak ketiga? 

Jawaban Itu merupakan data yang baru 
diusulkan beserta realisasinya. 
Setiap perusahaan yang akan 
mengimpor tentunya mengajukan 
permohonan terlebih dahulu 
kepada saya. Misalnya jumlahnya 
1.000ekor maka dari 1.000 ekor 
tersebut akan dapat diketahui 
berapa realisasi ekor yang benar-
benar diimpor. Itu yang kita catat 
dan ituada rumusnya sehingga 1 
GPS ada berapa PS dan 1 PS ada 
berapa FS, dst. Dan kisarannya 
tidak begitu jauh 

16. Pertanyaan 

Investigator 

… 
Terkait data mengenai demand 
pasar baik tingkat DOC FS sampai 
dengan live bird dan lain-lain apa 
juga dimiliki oleh Direktorat 
Jenderal Petemakan dan 
Kesehatan Hewan Kementerian 
Pertanian? 

Jawaban Terkait data mengenai demand 

pasar baik tingkat DOC FS sampai 
dengan live bird dan lain-lain apa 
juga dimiliki oleh Direktorat 
Jenderal Petemakan dan 
Kesehatan Hewan Kementerian 
Pertanian. 

28. Pertanyaan 

Investigator 

Apakah data yang diperoleh baik 
dari GPPU dan PINSAR kemudian 
akan selalu dibandingkan dengan 
data intemal Direktorat Jenderal 
Petemakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian itu sendiri? 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

Jawaban Iya karena itu merupakan tugas 
kami di Direktorat Jenderal 
Petemakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian. Itu 
merupakan tugas dari tim Pak 
Jamal untuk mengolah datanya. 

 

e. Saksi Hartono dalam Butir 76 BAP tanggal 

15 Juni 2016 (vide Bukti B23) sebagai 

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

 

 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

15. Pertanyaan 
Terlapor II 

PINSAR sering dikutip dalam konteks 
bahwa sedemikian aktif PINSAR 
memberikan data ke Kemendag yang 
diklaim cukup valid digunakan untuk 
data base mereka dan selalu dipantau. 
Hal ini juga sebagalmana keterangan 
Pak Muladno bahwa cukup sering 
menerima data-data yang disampaikan 
oleh PINSAR untuk diolah. Apa 
metodologi PINSAR sendiri dalam 
menginput data yang kemudian 
dipasok oleh Pemerintah sehingga 
Kemendag atau Kementan percaya 
bahwa data itu adalah data valid? 

Jawaban …. 
Terkait masalah pengumpulan data 
harga ini, kami bekeijasama dengan 
Pemerintah, bahkan analisa harga 
kami dipakai juga oleh FAO dan 
Lembaga Internasionallainnya. Jadi, 
harga di industri ayam ini sejak tahun 
1990-an sampai dengan sekarang kami 
siapkan lengkap. Kami dianggap 
konsisten dalam pengumpulan data 
harga ini sehingga kami diakui oleh 
Pemerintah dan dalam mengumpulkan 
data kami tidak sembarangan, karena 
kami punya konsekuensinya. Pacta 
tahun 2014 saat Menteri Perdagangan 
Bapak Moh. Lutfi kami diberikan 
kesempatan untuk bekeijasama dengan 
Kemendag, yang mana kami 
menyiapkan data harlan ke dalam 
sistem mereka, dan data tersebut 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

dipakai sebagai salah satu acuan bagi 
mereka sebagai salah satu sumber 
daftar harga. 

 

2. Data populasi bibit ayam (DOC FS) secara 

sistematis dapat dihitung dengan mudah 

berdasarkan data importasi GGPS dan GPS. Hal 

ini disampaikan dalam persidangan  sebagai 

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

a. Ahli Faisal Basri dalam Butir 25 BAP 

tanggal 3 Agustus 2016 (vide Bukti B41) 

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

 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

25. Pertanyaan 
Terlapor II 

Dalam konteks yang diperiksa dalam 
persidangan ini terkait adanya over 
supply dan sebagainya, menurut Ahli 
apakah kebijakan itu menjadi suatu 
kewajiban? 

Jawaban … 
1 GGP menghasilkan 40 GP, itu standar 
industri. 1 GP menghasilkan 40 PS. 1 
PS menghasilkan 130 DOC, kemudian 
tinggal dikali saja impor berapa, pintu 
impomya hanya 1 dan semua melalui 
Badan Karantina. Sedemikian sangat 
mudah untuk mendeteksi teijadinya 
excess/over supply. Jika dibiarkan 
pemerintah maka 50% usaha peternak 
yang kecil-kecil akan mati, diganti yang 
besar-besar dengan kemampuan 
sedemikian rupa. 
…. 

 

b. Ahli Arief Daryanto dalam Butir 33 dan 

Butir 52 BAP tanggal 19 Juli 2016 (vide 

Bukti B41) sebagai berikut: --------------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

33. Pertanyaan 
Investigator 

Kaitannya dengan over supply 
sebanyak 20 juta ekor per minggu, data 
tersebut dari mana? Apakah 
berdasarkan studi atau penelitian yang 
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ahli lakukan?? 

Jawaban Saya sering mengikuti seminar dan 
terdapat juga seminar-seminar yang 
dilakukan seperti misalnya ketika di 
Yogya diundang ahli-ahli sebagai 
sumber informasi. Pergerakan PS GPS 
dihitung berdasarkan benchmark yang 
diyakini. 
…. 

52. Pertanyaan 

Majelis 
Komisi 

Quality of data masih dipertanyakan 
tetapi pemerintah sudah berani 
membuat kebijakan yang berdampak, 
bagaimana rasionalnya? 

Jawaban Dalam situasi perfect competition, maka 
perfect imformation harus eksis, tetapi 
dalam dunia nyata apalagi untuk 
produk biologis seperti industri unggas, 
sulit benar-benar tetjadi situasi yang 
demikian. Ketika menghitung populasi 
misalnya, dari menurunkan GGPS, ke 
GPS, PS dan final stock dan juga 
tingkat hatching eggs-nya dan lain 
sebagainya harus diperhitungkan. 
…. 

 

c. Saksi Musbar dalam Butir 9 BAP tanggal 1 

Juni 2016 (vide Bukti B14) sebagai berikut:  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

9. Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Artinya tupoksi Tim Adhoc adalah 
membuat parameter untuk penyusunan 
standarisasi baku supply yang 
disepakati bersama dan membuat 
parameter untuk penyusunan 
standarisasi baku demand yang 
disepakati bersama. Pada saat itu 
meski terjadi ketidaksependapatan 
antara para pemangku kepentingan di 
perunggasan ini, namun kemudian Tim 
Adhoc akhimya membuat suatu 
rumusan berapa supply dan berapa 
demand? 

Jawaban Pada saat itu Tim Adhoc tetap 
berpegang pada data yang diambil dari 
beberapa importir GPS. Pada saat kita 
dari wakil GPPU melakukan presentasi, 
kita bisa melihat pacta tahun 2015, 
produksi DOC mingguan adalah 64 juta 
ekor per minggu net sudah include 
depresi.… 
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d. Saksi Muladno dalam Butir 163 dan Butir 

164 BAP tanggal 18 Mei 2016 (vide Bukti 

B11) sebagai berikut: ----------------------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

163. Pertanyaan 
Terlapor II 

Tadi disebutkan terkait adanya 
bagaimana salah 1 metode melakukan 
penghitungan populasi ayam dengan 
melakukan penghitungan GPS yang 
ada di Indonesia. Apakah data GPS 
yang dimiliki Indonesia ini selalu 
update dimiliki oleh Kementan? 

Jawaban Iya berdasarkan data impor 

164. Pertanyaan 

Terlapor II 

Apakah Saudara yakin data impor 
sesuai dengan data fakta yang ada di 
lapangan? 

Jawaban Iya, tercatat kecuali ada kematian 
tentu ada pengurangan. Setelah hari 
ketiga sampai di kandang, mereka 
akan melaporkan kondisinya. Jika 
ada yang mati maka data tersebut 
akan masuk di data kita. 

 

e. Saksi Hartono dalam Butir 110 BAP tanggal 

15 Juni 2016 (vide Bukti B23) sebagai 

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

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

110. Pertanyaan 
Investigator 

Jadi penghitungannya adalah secara 
koefisien dari angka permintaan? 

Jawaban Untuk menghitung itu, kami menghitung 
angka awal adalah GP saat itu berapa 
dikalikan 40 sebagai acuan awal. 
Karena kita tidak tahu jumlahnya 
berapa, maka kita mulai hitung awal 
dari satu angka, kita buat batasan 
dulu, setelah itu dilakukan koreksi. 
Saat itu peternak bersikukuh angka GP 
sekian dikalikan 40 dikalikan 130, 
sehingga munculah satu angka. 
… 

 

f. Terlapor II dalam Butir 71, 72, 73, 251 BAP 

tanggal 9 Agustus 2016 (vide Bukti B44) 

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

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

71. Pertanyaan Apakah perseroan pernah memiliki 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

Investigator suatu data terkait data supply dengan 
data-data atau itu hanya suatu 
perkiraan? 

Jawaban Data kami berdasarkan impor GPS 
yang itu kemudian dibuat suatu 
simulasi. 

72. Pertanyaan 

Investigator 

Artinya itu dihitung pribadi? 

Jawaban Iya. 

73. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah PT Japfa Comfeed Indonesia, 
Tbk mengetahui data perusahaan 
lain? 

Jawaban Data itu dipublish oleh Ditjen PKH dan 
sering dipresentasikan di rapat-rapat. 

251. Pertanyaan 
Investigator 

… 
Kalau dilihat dalam laporan tersebut 
memang lebih terlihat secara pasti 
mengenai nilai tukar berapa, daya beli 
masyarakat berapa yang dikeluarkan 
baik oleh BPS maupun BI, sehingga 
semua instrumen menjadi lebih 
terukur. Dan karena perusahaan 
Saudara merupakan perusahaan Tbk 
sehingga laporan Saudara tersebut 
saya amini sebagai bentuk laporan 
yang sudah terpercaya, akan tetapi 
ketika Saudara menyampaikan ada 
over supply, saya tidak melihat 
adanya data yang sama empirisnya 
dengan data nilai rupiah dan 
depresiasi. Apakah ini pernah menjadi 
suatu pembahasan di dalam internal 
perusahaan? 

Jawaban Kalau sudah kami laporkan di annual 
report itu berarti sudah pasti dibahas. 
Kalau tidak dibahas berarti tidak 
dibahas di annual report. Jelas bahwa 
data empiris yang faktual itu tidak 
mudah tetapi kami sebagai 
perusahaan Tbk juga 
bertanggungjawab kepada investor 
semuanya untuk bisa mengetahui 
paling tidak bisa menganalisa 
penyebab-penyebab itu. Kita tidak 
bisa mengatakan begitu saja kalau 
turun sedangkan datanya tidak ada. 
Kalau memang data ekonomi 
dilaporkan oleh pemerintah tetapi 
untuk over supply kita melihat data-
data awal dari hulu untuk dianalisa.  
Ada data impor GGPS dan GPS yang 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

meningkat terus, ini menjadi sumber 
data supply, kami tidak menganalisa 
demand karena kami tidak tahu 
datanya. Asumsi kami demandnya 
tidak kurang tetapi tumbuhnya kurang 
cepat. 

 

3. Data pasokan dan permintaan menjadi dasar 

bagi setiap kebijakan Pemerintah termasuk 

kebijakan instruksi afkir dini. Hal ini sebagaimaa 

disampaikan oleh Saksi Muladno selaku Dirjen 

PKH (Pemerintah) dalam Butir 5 BAP tanggal 18 

Mei 2016 sebagaimana telah disampaikan dalam 

Butir 13 (vide Bukti B11) sebagai berikut: --------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

5. Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Dalam perkara a quo diduga ada 
semacam pengaturan produksi ayam 
pedaging broiler yang didabului dengan 
adanya pertemuan antara Ditjen 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian dengan 
beberapa pelaku usaha di bidang 
perunggasan yaitu pengusaba dan 
asosiasi hingga kemudian 
menghasilkan sebuah kesepakatan 
berupa kegiatan pengafkiran dini PS 
sebesar 6 juta ekor. Jelaskan! 

Jawaban … 
Dalam konteks perunggasan ini, 
mereka menyodorkan kepada saya 
terkait informasi adanya beberapa 
pertemuan yang telah dilakukan 
dengan para stake holder perunggasan 
yang sudah berlangsung sebanyak 42 
kali yang mana setelah saya baca 
sepintas, intinya para peternak 
mengutarakan keinginannya agar 
terjadi keseimbangan supply dan 
demand di pasar, karena dari laporan 
yang diberikan, populasi ayam DOC FS 
saat ini sudah melimpah sehingga para 
peternak seringkali mengeluh harga 
terus jatuh. Pertemuan demi pertemuan 
dilaksanakan yang diakhiri dengan 
kesimpulan pertemuan-pertemuan yang 
lain namun tidak menghasilkan apa-
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

apa sehingga setelah mempelajari 
laporan, dimana saya juga turut 
melihat kondisi di lapangan dan 
berkomunikasi dengan para peternak, 
pelaku usaha, ketua asosiasi, dan saya 
melakukan crosscheck atas file yang 
ada di kami hingga kemudian saya 
meyakini memang telah terjadi over 
supply. Banyak data yang menggiring 
opini saya ke arah sana. Salah satu 
yang menguatkan bahwa telah tetjadi 
over supply adalab adanya salah 1 
perusabaan yang mengajukan 
pemasukan GGPS (Great Giant Parent 
Stock) tidak saya tandatangani dan 
saya minta untuk distop dulu karena 
jika tidak maka akan membanjir lagi. 
Jika kondisi sudah kondusif dan 
memungkinkan maka boleh-boleh saja, 
namun saat ini perlu direm dulu. Jadi 
seingat saya tanda tangan pertama 
saya pada saat itu adalab tanda 
tangan untuk melakukan penghentian 
GGPS. 
…. 

 

25.19.29 Untuk itu, Majelis Komisi sudah sepatutnya menolak 

semua tuduhan Tim Investigator terhadap Terlapor II 

bahwa isu over supply DOC FS merupakan rumour 

yang dengan sengaja dihembuskan oleh Terlapor II 

karena tuduhan tersebut salah dan sangat tidak 

berdasar karena sama sekali tidak didukung dengan 

alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan. ---   

25.20 Pelaksanaan afkir dini adalah sebagai wujud kepatuhan 

Terlapor II terhadap instruksi dari kebijakan dan kewenangan 

Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sehingga harus dikecualikan dari ketentuan UU No. 5 

Tahun 1999. --------------------------------------------------------------  

25.20.1 Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini 

Direktorat Jenderal PKH dari Kementerian Pertanian, 

telah mengeluarkan beberapa instruksi kepada para 

pelaku usaha termasuk kepada Terlapor II. Instruksi 

afkir dini sebagaimana dikeluarkan oleh Dirjen PKH, 
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Bapak Muladno, merupakan sebuah instruksi yang 

dikeluarkan dalam rangka melaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sebagai 

akibatnya, pelaksanaan tindakan afkir dini tersebut 

harus dikecualikan dari ketentuan UU No. 5/1999, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a UU No. 

5/1999. --------------------------------------------------------  

25.20.2 Berdasarkan Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999, 

perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku harus dikecualikan dari ketentuan undang-

undang tersebut. Tindakan Terlapor II melakukan 

afkir dini bukan merupakan akibat adanya perjanjian 

dengan Terlapor lainnya melainkan sebagai wujud 

pelaksanaan kewajiban hukum yang didasarkan pada 

instruksi Pemerintah cq Dirjen PKH. Dengan 

demikian, tindakan Terlapor II tersebut harus 

dikecualikan dari ketentuan UU No. 5/1999. -----------  

25.20.3 Dalam hal ini, Dirjen PKH memberikan instruksi afkir 

dini kepada para pelaku usaha, termasuk Terlapor II 

berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang 

Pangan, UU No. 41 tahun 2014 tentang Perubahan 

atas UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, dan Peraturan Presiden No. 10 

tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas 

Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. 

Berikut adalah matriks peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai dasar hukum 

pelaksanaan afkir dini dimaksud: ------------------------  

No. 
Nama 

Peraturan 
Kutipan Pasal Terkait 

1. UU No. 18 
tahun 2012 
tentang 

Pangan 

Pasal 51: 
(1) Pemerintah berkewajiban mengatur 

Perdagangan Pangan.  

 
(2) Pengaturan Perdagangan Pangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk: 
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No. 
Nama 

Peraturan 
Kutipan Pasal Terkait 

a. stabilisasi pasokan dan harga 
Pangan, terutama Pangan Pokok;  

b. manajemen Cadangan Pangan; dan  

c. penciptaan iklim usaha Pangan 
yang sehat.  

 
 

Pasal 55: 

(1) Pemerintah berkewajiban melakukan 
stabilisasi pasokan dan harga Pangan 
Pokok di tingkat produsen dan 

konsumen. 
 

(2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan 
Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan untuk melindungi 

pendapatan dan daya beli Petani, 
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku 

Usaha Pangan mikro dan kecil, serta 
menjaga keterjangkauan konsumen 
terhadap Pangan Pokok. 

 

Pasal 56: 

Stabilisasi pasokan dan harga Pangan 
Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
55 dilakukan melalui: 

a. penetapan harga pada tingkat 
produsen sebagai pedoman pembelian 

Pemerintah; 
b. penetapan harga pada tingkat 

konsumen sebagai pedoman bagi 

penjualan Pemerintah; 
c. pengelolaan dan pemeliharaan 

Cadangan Pangan Pemerintah; 

d. pengaturan dan pengelolaan pasokan 
Pangan; 

e. penetapan kebijakan pajak dan/atau 
tarif yang berpihak pada kepentingan 
nasional; 

f. pengaturan kelancaran distribusi 
antarwilayah; dan/atau 

g. pengaturan Ekspor Pangan dan Impor 
Pangan. 

 

2. PP No. 17 
tahun 2015 

tentang 
Ketahanan 
Pangan dan 

Gizi 

Pasal 64 
(1) Untuk stabilisasi pasokan dan harga 

Pangan terutama Pangan Pokok, 
manajemen cadangan Pangan, dan 
menciptakan iklim usaha Pangan yang 

sehat, Pemerintah: 
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No. 
Nama 

Peraturan 
Kutipan Pasal Terkait 

 
a. menjamin kelancaran Distribusi 

Pangan dan perdagangan Pangan 

Pokok di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
dan 

b. menetapkan mekanisme, tata cara, dan 
jumlah maksimal penyimpanan Pangan 

Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan. 
 

Pasal 71 
(1) Dalam melaksanakan Ketahanan 

Pangan dan Gizi, Pemerintah 

berwenang melakukan pengawasan. 
 

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan 
ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan 

Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau 
oleh daya beli masyarakat. 

Pasal 72 
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 71 ayat (2) dilakukan melalui: 

a. perhitungan neraca Pangan secara 
berkala; 

b. pengendalian pencapaian sasaran 

produksi Pangan dalam negeri; 
c. pengelolaan Cadangan Pangan 

Nasional; 
d. pengendalian jumlah dan jenis Pangan 

Pokok yang diimpor; dan 

e. pengaturan Distribusi Pangan dan 
pemasaran Pangan. 
 

3. UU No. 41 
tahun 2014 

tentang 
Perubahan 

atas UU No 
18 tahun 
2009 

tentang 
Peternakan 
dan 

Kesehatan 
Hewan 

Pasal 36 
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kewenangannya 
berkewajiban untuk menciptakan iklim 

usaha yang sehat bagi pemasaran 
Hewan atau Ternak dan Produk 
Hewan. 

Penjelasan Umum Paragraf 3 
“…Perubahan tersebut dimaksudkan agar 
penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan 

Hewan dapat mencapai tujuan yang 
diharapkan, yaitu: mengelola sumber daya 

Hewan secara bermartabat, bertanggung 
jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat; mencukupi 

kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal 
Hewan secara mandiri, berdaya saing, dan 
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No. 
Nama 

Peraturan 
Kutipan Pasal Terkait 

berkelanjutan bagi peningkatan 
kesejahteraan Peternak dan masyarakat…” 

4. . Peraturan 

Presiden 
No. 10 

tahun 2005 
tentang 
Unit 

Organisasi 
dan Tugas 

Eselon I 
Kementeria
n Negara 

Republik 
Indonesia 

Pasal 24 

(6) Direktorat Jenderal Peternakan 
mempunyai tugas merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi 
teknis di bidang peternakan.  
 

 

 

25.20.4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, 

inti dari pengafkiran dini tersebut adalah untuk 

menjamin stabilisasi pasokan dan pangan 

(khususnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 

55 ayat (1) UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan) yaitu 

untuk mengatasi tidak stabilnya pasokan DOC FS 

sebagai akibat kelebihan pasokan (over supply). -------  

25.20.5 Adapun, Pasal 56 huruf (d) UU 18 Tahun 2012 

tentang Pangan memberikan suatu metode untuk 

melaksanakan stabilisasi sebagaimana dimaksud 

Pasal 55 diatas, yaitu dengan melakukan “Pengaturan 

dan pengelolaan  pasokan Pangan.” Pengafkiran dini 

terhadap PS tersebut merupakan sebuah instrumen 

yang dapat mengatur dan mengelola pasokan pangan 

DOC FS, karena pengafkiran/pemotongan tersebut 

berakibat langsung untuk mengurangi 

ketidakstabilan pasokan pangan sebagai akibat dari 

over supply DOC FS. ----------------------------------------  

25.20.6 Sebagaimana dipahami bersama, kondisi over supply 

DOC FS telah menyebabkan jatuhnya harga livebird 

hingga di bawah HPP. Live bird merupakan salah satu 

ternak penghasil pangan. Instruksi afkir dini induk 

ayam merupakan salah satu kebijakan yang diambil 
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oleh Pemerintah cq Dirjen PKH untuk menstabilkan 

pasokan dan harga live bird di tingkat produsen, 

dalam hal ini peternak. Para peternak yang menjadi 

target dari instruksi afkir dini induk ayam merupakan 

pelaku usaha yang tergolong sebagai petani dan 

pelaku usaha pangan mikro dan kecil dan afkir dini 

pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi 

pendapatan para peternak dari kerugian akibat 

jatuhnya harga livebird hingga di bahwa HPP. ----------  

25.20.7 Terhadap hal ini, Bapak Muladno selaku Dirjen PKH 

mengeluarkan instruksi pengafkiran dini kepada para 

pelaku usaha dengan dasar-dasar hukum 

sebagaimana disebutkan diatas, demi kepentingan 

peternak. Berikut adalah pernyataan-pernyataan 

beliau terkait dengan hal tersebut (vide Bukti B11): ---  

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

4. Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Jelaskan identitas, riwayat 
pekerjaan dan tupoksi Saudara 
selaku Dirjen Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kementerian 
Pertanian! 

jawaban Saya Dr. Ir. Muladno, MSC 
sampai dengan hari ini, saya 
masih merupakan dosen di 
fakultas peternakan di IPB yang 
saat ini dipercaya menjabat 
sebagai Dirjen Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kementerian 
Pertanian sejak tanggal 01 Juni 
2015. Tupoksi saya sebagai 
Dirjen Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kementerian 
Pertanian yang merupakan hasil 

lelang jabatan adalah 
melakukan pembinaan untuk 
pengembangan produksi 
peternakan dalam rangka 
meningkatkan daya saing dan 
produktivitas ternak secara 
umum. Di samping itu, di 
Direktorat Jenderal Peternakan 
dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian sendiri 
terdapat 1 Sekretariat dan 5 
Direktorat. 
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6. Pertanyaan 
Investigator 

Jelaskan tugas Saudara selaku 
Dirjen Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kementerian 

Pertanian! 

Jawaban  Intinya meningkatkan produksi 

ternak, produktivitas, dan daya 
saing. 

94. Pertanyaan 
Investigator 

Tugas Saudara selaku Dirjen 
Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kementerian Pertanian 

adalah menyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanakan 

kebijakan di bidang peningkatan 
populasi dan produksi ternak 
serta kesehatan hewan. Namun 

di satu sisi dalam kesepakatan 
14 September 2015 tersebut, 
dimana Saudara turut hadir dan 

tanda tangan, Saudara justru 
memiliki sisi yang berlawanan 

yaitu bukannya meningkatkan 
populasi dan produksi 
melainkan memusnahkan. 

Jelaskan! 

Jawaban  Secara institusi, kami sudah 

dianggap berhasil karena sudah 
meningkatkan produksi ayam 
melebihi dari apa yang kami 

perlukan meskipun untuk ayam 
tidak kami urus secara khusus, 

tidak seperti sapi. Untuk ayam 
pedaging juga tidak ada dana 
khusus untuk mengurusnya. 

Namun karena adanya over 
supply, harga love bird menjadi 

turun, peternak menangis 
hampir 2-3 tahun yang 
kemudian hanya dijawab oleh 

pemerintah dengan pertemuan 
42 kali namun tidak ada hasil 

apa-apa sehingga saya sebagai 
bapaknya peternakan merasa 
harus turun tangan. 

95. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah ada tugas dan visi misi 
Saudara sebagai Dirjen 

Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kementerian Pertanian 
juga bertanggungjawab untuk 

turut mensejahterakan para 
peternak? Dasarnya apa? 

Jawaban Pasti ada. Ada dalam 
pembukaan Penjelasan UU No. 

18 Tahun 2009 yang 



 

 
-348 - 

 

 

 

 

diperbaharui dalam UU Nomor 
41 Tahun 2014 pada alinea 3 
penjelasan umum terkait 

mensejahterakan rakyat. 

 

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

152. Pertanyaan 
Terlapor II 

Apakah dengan adanya 
kewajiban dan 

tanggungjawab pemerintah, 
Saudara selaku Dirjen 
Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kementerian 
Pertanian yang merupakan 

pejabat publik mengambil 
alih tanggung jawab ini? 

Jawaban Iya demi peternak kecil 

153. Pertanyaan 
Terlapor II 

Apakah demi kepentingan 
privat? 

Jawaban Tidak ada. 

154. Pertanyaan 

Terlapor II 

Berapa persen? 

Jawaban Tidak ada sama sekali. 

155. Pertanyaan 
Terlapor II 

Apakah dengan demikian 
semua semata-mata karena 

kepentingan publik? 

Jawaban Iya, untuk peternak kecil. 

156. Pertanyaan 
Terlapor II 

Apa niat Saudara terkait 
dengan dikeluarkannya 

surat per tanggal 23 
November 2015, apakah 
untuk kepentingan publik 

dimana juga merupakan 
tanggung jawab pemerintah 

dan tanggung jawab 
Saudara selaku pejabat 
publik? 

Jawaban Saya diangkat sebagai 
Dirjen Peternakan dan 

Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian 
harus memikirkan 

kepentingan banyak orang 
bukan kepentingan yang 

sedikit. 

157. Pertanyaan 
Terlapor II 

Apa sebenarnya substansi 
pemikiran Saudara 

mengenai adanya tanggung 
jawab tersebut? 

Jawaban Itu adalah salah satu 
substansinya dimana saya 

membela kepentingan 
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No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

rakyat kecil. 

158.  Pertanyaan 

Terlapor II 

Tadi disampaikan Saudara 

selaku Dirjen Peternakan 
dan Kesehatan Hewan 

Kementerian Pertanian 
adalah bapak anak-anak, 
dan dalam surat Saudara 

selalu ada kata-kata 
“harus” dan secara lisan 

juga Saudara tegaskan 
bahwa anak-anak harus 
nurut pada Bapaknya. 

Jelaskan makna dari kata 
harus dalam konteks 
Saudara sebagai pejabat 

publik! 

Jawaban Saya mau mengambil alih 

tanggung jawab tersebut 
untuk kepentingan bangsa 

ini. 

 

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

188. Pertanyaan 

Terlapor V, 
Terlapor 
VIII, 

Terlapor X, 
Terlapor XI, 

dan 
Terlapor XII 

Apakah dapat disimpulkan bahwa 

Saudara setuju negara intervensi? 

Jawaban Iya. 

 

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

216. Pertanyaan 

Terlapor IX 

Tadi Saudara menyebutkan 

kepada Investigator bahwa dasar 
Saudara melakukan kegiatan afkir 
dini adalah dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan 
rakyat kecil. Pasal 3 dalam UU 
Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan 
menyebutkan adanya usaha 

mencukupi kebutuhan pangan 
yang berdaya saing untuk 
meningkatkan kesejahteraan 

peternak dan masyarakat. Apakah 
pasal itu pasal yang Saudara 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

maksud? 

Jawaban Itu adalah kalimat normatif positif 
sehingga menurut saya ada tulisan 

atau tidak ada tulisan, pemikiran 
dan niat saya sebagai pejabat 

publik seperti itu. 

217. Pertanyaan 

Terlapor IX 

Dalam penjelasan UU Nomor 18 

Tahun 2009 tentang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan juga 
disebutkan adanya maksud 

peningkatan kesejahteraan 
peternak dan masyarakat. Apakah 
itu juga yang Saudara maksud? 

Jawaban Iya 

 

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

229. Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Terkait dengan supply demand 
yang akhirnya kemudian 
menyebabkan adanya isu over 

supply, itu sebetulnya menjadi 
tanggungjawab siapa? 

Jawaban Karena saya sebagai Pemerintah 
dan tugasnya Pemerintah adalah 

mengatur maka Pemerintah harus 
mengambil tanggungjawab apapun 
resikonya apalagi ini untuk 

peternak kecil. 

 

25.20.8 Selanjutnya, Srie Agustina selaku Direktorat Jenderal 

Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian 

Perdagangan juga menyatakan bahwa Kementerian 

Perdagangan juga terlibat dalam proses pembuatan 

solusi afkir dini untuk mengatasi permasalahan over 

supply DOC FS tersebut (vide Bukti B19): ---------------  

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

13. Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Bagaimana sisi kebijakan 
perunggasan yang dimiliki oleh 

Kemendag? 

jawaban Sesuai amanat UU, tentunya 

paying hukumnya adalah UU 
Nomor 7/2014, kami memiliki 

salah satu tugas yaitu untuk 
stabilisasi harga dan pasokan. 
Selain UU tersebut, juga telah 

diatur dalam Perpres Nomor 
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71/2014 barang kebutuhan 
pokok dan barang penting apa 
saja yang termasuk dalam 

pengawasan dan pembinaan 
dalam rangka stabilisasi 

pasokan yang mana adalah 
daging ayam. Jadi, dalam 
rangka stabilisasi harga tidak 

hanya pada saat harga tinggi 
diturunkan, tetapi juga pada 
saat harga rendah diupayakan 

para produsen/petani/peternak 
tidak mengalami kerugian. 

Kalau untuk unggas dan telur di 
negri ini merupakan salah satu 
komoditi yang surplus. Surplus 

ini berlebihan sehingga para 
peternak melakukan demo agar 
dibenahi mengenai perunggasan 

ini, baik melalui instansi 
Pembina (forkom di Kementan), 

kami juga melihat di pasar 
harga LB di bawah biaya pokok 
peternak sehingga mereka 

banyak mengalami kerugian. 
Dalam hal pelindingan terhadap 

perunggasan dalam negeri, 
Kemendag telah melarang 
dilakukan impor unggas dan 

telur. Untuk perunggasam 
khususnya ayam ras memang 
ada yang terintegrated dan 

mandiri. Fungsi Pemerintah 
disini di tengah untuk menjaga 

keseimbangan, yang mana 
merupakan kesepakatan kedua 
belah pihak, tidak hanya 

pembibitan tetapi juga kemauan 
peternak itu sendiri. Di samping 

itu mereka telah berkirim surat 
kepada kami untuk meminta 
diatur, karena mereka berharap 

tidak mengalami kerugian yang 
berlarut-larut. Karena industri 
perunggasan ini 7 bulan atau 8 

bulan dengan kondisi sekarang 
ini mereka mengalami over 

supply. Kami memperhatikan 
harga dan sebagainya, hitungan 
yang kami peroleh dari pelaku 

untuk perkiraan produksi 
sekitar 72-73 juta ekor/minggu, 
sedangkan konsumsi hanya 48-

50 juta ekor/minggu, sehingga 
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disini cukup terlihat over 
supply, selain itu daya 
kompetitif kita sedikit 

berkurang, untuk ekspor pun 
sedikit sulit. Kami dengan 

seluruh pelaku usaha 
perunggasan, termasuk 
peternak mandiri (PINSAR), 

berusaha melakukan penataan 
masalah regulasi perunggasan, 
yang memamg belum 

dilaksanakan namun draftnya 
sudah dibuat. 

24. Pertanyaan 
Terlapor II 

Jika bisa kami menarik benang 
merah antara kebijakan cutting 
DOC, pengurangan telur tetas, 

dan pengafkiran dini PS, apakah 
kebijakan-kebijakan ini 

merupakan suatu kebijakan 
yang berkelanjutan yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah 

dalam hal ini adalah Kemendag 
baru kemudian yang terakhir 

adalah Kementan? 

Jawaban  Kebijakan ini diambil bersama-
sama dengan Kementan 

didasarkan permintaan Asosiasi 
unggas dalam hal ini PINSAR, 

atau peternak khususnya 
peternak mandiri, terkait 
penataan DOC. 

 

25.20.9 Selanjutnya, ahli Zainal Arifin Mochtar bahkan juga 

menyatakan bahwa instruksi-instruksi dari Dirjen 

PKH pada Kementerian Pertanian dilakukan untuk 

melaksanakan peraturan perundang-undangan (vide 

Bukti B32): ----------------------------------------------------  

No. 
Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

15. Pertanyaan 
Terlapor II 

Pasal 51 UU pangan 
menyatakan “pemerintah 
berkewajiban mengatur 

perdagangan pangan” dalam 
pasal 55 “pemerintah 

berkewajiban mengatur 
stabilitas pangan…” 
Apabila ada permasalahan 

mengenai pasokan misal Over 
supply apakah dibenarkan 
apabila pemerintah melakukan 
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intervensi atau mengeluarkan 
kebijakan? 

Jawaban Intervensi pasti wajib apalagi 
sudah ada unjuk rasa, Negara 
berperan dapat dalam bentuk 

jamak. Kalau bentuknya 
menjaga harga tetap murah 
maka logika Negara dapat 

intervensi dengan memberikan 
subsidi yang menjaga harga 

tetap murah. Dan supaya 
peternak tidak demo lagi karena 
harga murah yang 

menyebabkan peternak rugi, 
maka Negara memberikan 
subsidi. Atau sebaliknya Negara 

menaikkan harga agar peternak 
tidak rugi namun harus 

memperhatikan daya beli 
masyarakat. Peternak juga 
bagian dari publik dimana 

peternak juga WNI yang harus 
dijaga keberlangsungan 

hidupnya dan harga dapat 
terkontrol dan saya menganggap 
intervensi Negara penting. 

21. Pertanyaan 

Terlapor II 

Apakah tindakan dalam rangka 
melaksanakan keputusan 

otoritas yang berwenang dapat 
dipandang sebagai bagian 
melaksanakan peraturan 

perundang-undangan? 

Jawaban  Ketika dia mengeluarkan surat 

keputusan, sepanjang itu 
menjadi bagian dari ranah 
kewenangannya maka dapat 

dianggap menjalankan tujuan 
perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud. Apakah 
benar sama dengan tujuan 
perundang-undangan itu soal 

lain dan itu diuji benar atau 
tidaknya keputusan yang dibuat 

dalam proses lainnya… 

 

25.20.10 Bahwa, Ahli Zainal Arifin Mochtar juga tegas 

menyatakan bahwa instruksi Pemerintah melalui 

Surat 23 November 2015 tersebut merupakan 

pengecualian bagi Pemerintah dan para pelaku usaha 

yang melaksanakannya dari ketentuan UU No. 

5/1999 (vide Bukti B32): -----------------------------------   
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No. Pertanyaan / 
Jawaban 

Uraian 

24. Pertanyaan 
Terlapor IV 

Pasal 50 UU 5/1999 mengatur 
mengenai yang dikecualikan 
(Dibacakan isi pasalnya). 

Kemudian menurut Peraturan 
Komisi mengenai Pedoman Pasal 
50 dimana UU yang 

dikecualikan adalah peraturan 
perundang-undangan yang 

mendapat delegasi dari Undang-
Undang. Pertanyaan saya adalah 
apakah surat tanggal 23 

November 2015 dapat 
dikategorikan sebagai 
pengecualian? 

Jawaban Saya mengatakan memang 
terdapat kesalahan besar karena 

kita mengubah genre cara 
berpikir kita mengenai 

peraturan. Dulu sebelum UU 
10/2004 dikeluarkan tentang 
tata cara peraturan 

perundangan-undangan, 
peraturan perundangan-
undangan yang dibuat harus 

didelegasikan secara langsung 
oleh UU yang membuatnya, 

dulu tidak diperbolehkan PP 
atau Perpres Mandiri kalau 
tidak diperintahkan UU-nya. UU 

harus menyebutkan secara 
tertulis bunyi diatur lebih dalam 

bentuk apa. Itu dulu sebelum 
UU 10/2004 dikeluarkan. 
Sepanjang menjalankan 

peraturan perundang-undangan 
dianggap bagian dalam 
menjalankan peraturan 

perundang-undangan, makanya 
setelah UU 10/2004 yang 

diganti UU 12/2011 
diperbolehkan membuat PP atau 
Perpres atau Peraturan 

pelaksana mandiri sepanjang 
menjalankan tugas yang 

diemban oleh UU. Saya tidak 
tahu itu Perkom dikelaurkan 
tahun berapa? Mohon maaf 

Yang Mulia, Perkom agak keliru 
dalam menerjemahkan bahwa 
harus diterjemahkan dalam 

bentuk peraturan yang 
didelegasikan secara langsung, 
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No. Pertanyaan / 
Jawaban 

Uraian 

karena seharusnya tidak lagi. 
Dengan logika UU 10/2004 
sepanjang itu bagian 

menjalankan UU sebagaimana 
mestinya maka PP dan/atau 
peraturan pelaksana bisa 

dikeluarkan. Saya termasuk 
mengatakan Peraturan 

perundang-undangan yang 
dimaksud sebagai pelaksana 
tidak hanya dipandang dalam 

bentuk abstrak umum, karena 
tujuan hukum yang sangat luas. 
Maka dapat diterjemahkan 

selain abstrak umum juga ada 
tindakan yang bersifat 

individual konkrit. Makanya 
sangat mungkin menurut saya 
tindakan yang diambil dengan 

mengeluarkan keputusan 
berdasarkan kewenangan yang 

diatur dalam peraturan 
perundang-undangan itu adalah 
bagian dari melaksanakan 

ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Itu 
bagian penerjemahan saya. 

 

25.20.11 Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, sudah 

jelas bahwa Pemerintah Republik Indonesia sendirilah 

yang menegaskan bahwa instruksi pengafkiran dini 

tersebut dikeluarkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

sehingga harus dikecualikan dari ketentuan UU No. 

5/1999. Sebagai pejabat pelaksana yang 

kewenangannya meliputi industri perunggasan yang 

terkait dengan induk ayam, Pemerintah cq Dirjen PKH 

memiliki wewenang dan kewajiban untuk menjaga 

stabilitas pasokan dan harga live bird, termasuk 

dengan melalui kebijakan pengafkiran induk ayam. 

Dengan demikian, kedua instruksi afkir dini tersebut 

harus dipahami sebagai langkah penting yang harus 

dilakukan oleh Pemerintah cq Dirjen PKH untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya yang 
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diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan 

sesuai dengan kewenangannya.  --------------------------  

25.20.12 Sebagai tambahan, seharusnya tindakan Terlapor II 

dalam mematuhi kebijakan Pemerintah dalam 

pelaksanaan afkir dini tidak sepatutnya 

dipersalahkan dengan tuduhan adanya kartel yang 

dilakukan oleh Terlapor II dengan para Terlapor 

lainnya. --------------------------------------------------------  

25.21 Terbukti bahwa mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan afkir dini sepenuhnya diputuskan oleh 

Pemerintah. ---------------------------------------------------------------  

25.21.1 Apabila afkir dini PS merupakan suatu praktek kartel 

pengaturan harga, maka seharusnya mekanisme 

pengawasan terhadap pelaksanaannya ditetapkan 

oleh para Terlapor dan sanksi (retaliation) terhadap 

para Terlapor yang tidak melaksanaan afkir dini atau 

cheating ditentukan dan dilaksanakan oleh para 

Terlapor. Namun sebaliknya dalam perkara a quo, 

mekanisme evaluasi dan pengawasan pelaksaan afkir 

dini serta jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap 

pelaku usaha yang tidak ikut serta diputuskan oleh 

Pemerintah, yang dikonkritkan dalam suatu instruksi 

Dirjen PKH, dan jenis sanksinya pun adalah jenis 

sanksi yang hanya dapat diberikan oleh Pemerintah, 

bukan oleh para Terlapor, termasuk Terlapor II. -------  

25.21.2 Berikut adalah kutipan BAP Bapak Muladno selaku 

Dirjen PKH yang menunjukkan bahwa Pemerintah 

mengawasi afkir dini dimaksud (vide Bukti B11): ------  

No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

82. Pertanyaan 
Investigator 

Poin 4 dalam Hasil Kesepakatan 14 
September 2015 disebutkan bahwa 

pemotongan hatcheri egg 40% yang 
dilakukan dengan cross monitoring 

dan dievaluasi secara berkala oleh 
GPPU. Sedangkan tadi Saudara 
sebutkan ada 2 aosiasi pembibitan 

yaitu GPPU dan ASPARI, namun 
kenapa yang kemudian dilibatkan 

dalam kesepakatan ini hanya GPPU 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

saja? 

 Jawaban Karena GPPU lebih dominan dan 
ASPARI secara kelembagaan 
asosiasi belum memiliki AD/ART 
sehingga saya harapkan ASPARI 
bergabung saja dengan GPPU. 
Meskipun anggota ASPARI, dalam 
hal ini, Wonokoyo dan Misouri selalu 
sepakat atau setuju dengan hasil 
pemerintah sehingga apa yang kami 
sepakati, mereka selalu mengikuti. 
Kedua perusahaan itu pernah protes 
tetapi saya tidak ingat apa 
materinya. Protesnya protes 
membangun. 

8
3
. 

Pertanyaan 
Investigator 

Pengawasan yang disebutkan itu 
tugas siapa, pemerintah atau 
GPPU? 

 Jawaban Pada saat itu memang dievaluasi 
namun pengawasan dilakukan oleh 
Cross Monitoring antara pelaku 
usaha yang artinya afkir dini pT 
Charoen Pokphand nantinya diawasi 
oleh PT Japfa Comfeed Indonesia 
dan Missouri, afkir dini Missori nanti 
diawasi oleh Wonokoyo dan PT 
Japfa Comfeed Indonesia. Intinya 
adalah saling cek. 

8
4

. 

Pertanyaan 
Investigator 

Pengawasan itu menjadi tugas 
pemerintah atau GPPU? 

 Jawaban Seharusnya pemerintah namun 
karena pada saat itu memang 
keputusannya seperti itu. 

8
5
. 

Pertanyaan 
Investigator 

Apakah sebenarnya itu merupakan 
keinginan dari GPPU? 

Jawaban Tidak, sehingga kemudian dalam 
perkembangannya kami melibatkan 
pemerintah dan perguruan tinggi 
yang dianggap dapat lebih 
dipercaya. 

86. Pertanyaan 
Investigator 

Poin 4 disebutkan kualitas 
pemotongan harus ditingkatkan 
dengan cara cross monitoring dari 

unsur pembibit dan pemerintah, 
artinya poin 4 dan poin 5 berbeda. 
Jika pada poin 4 disebutkan ada 

unsur pemerintah sedangkan poin 5 
disebutkan evaluasi dilakukan 

secara penuh berkala oleh GPPU. 
Jelaskan! 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

Jawaban Itu bertujuan agar benar-benar 
dilaksanakan yang diwakili oleh 
pemerintah baik kabupaten atau 
provinsi. Yang pertama perguruan 
tinggi belum masuk 

 

25.21.3 Selanjutnya, Srie Agustina selaku Direktorat Jenderal 

Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian 

Perdagangan juga menyatakan bahwa Kementerian 

Perdagangan juga mengawasi pelaksanaan afkir dini 

tersebut (vide Bukti B19): ----------------------------------  

No. Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

34. Pertanyaan 

Terlapor II 

Apakah dari Kemendag ada Tim 

yang juga dilibatkan dalam hal cross 
monitoring? 

Jawaban Ya. 

 

 

25.21.4 Sebagaimana diketahui bersama, pada Rapat 14 

September 2015, Pemerintah cq Dirjen PKH 

memberikan dan menyampaikan instruksi kepada 

Para Terlapor untuk melakukan pengafkiran dini 6 

(enam) juta ekor PS. Instruksi afkir dini yang akan 

dilakukan dalam 3 (tiga) tahap ini kemudian 

dituangkan ke dalam Surat Dirjen PKH No. 

15043/PK.010/F/10/2015 tertanggal 15 Oktober 

2015 perihal Penyesuaian Populasi Parent Stock (PS) 

(“Surat Dirjen PKH terkait Afkir Dini Tahap 1”), Surat 

Dirjen PKH No. 23071/PK.230/F/11/2015 tertanggal 

23 November 2015 perihal Afkir Dini Bibit Ayam Ras 

(PS) (“Surat Dirjen PKH terkait Afkir Dini Tahap 2”) 

serta Surat Dirjen PKH No. 30138/PL. 

230/F/11/2015 tertanggal 30 November 2015 perihal 

Pelaksanaan Afkir Dini Bibit Ayam Ras (PS) (“Surat 

Dirjen PKH terkait Pelaksanaan Afkir Dini Tahap 2”). -  

25.21.5 Dalam Surat Afkir Dini Tahap 1, Pemerintah cq Dirjen 

PKH secara jelas memberikan instruksi agar adanya 
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kerjasama dari Terlapor II dengan Pemerintah cq 

Dirjen PKH untuk menyeimbangkan supply dan 

demand DOC FS dengan cara melakukan afkir dini PS 

sebanyak 6 (enam) juta ekor. Dalam surat ini, 

Pemerintah cq Dirjen PKH juga memberikan instruksi 

kepada Para Terlapor sebagai berikut (vide Bukti T2-

2): ---------------------------------------------------------------  

“2. Saling melakukan kontrol diantara para pelaku 

dengan diawasi oleh Pemerintah dan Perguruan Tinggi 

dalam pelaksanaan pengurangan populasi. 

3. Setelah melakukan afkir dini PS, pelaku segera 

melaporkan hasil penyesuaian tersebut kepada 

DIrektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

melalui Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas 

(GPPU) selaku koordinator pelaksana.” 

 

25.21.6 Dalam Surat Afkir Dini Tahap 2, Pemerintah cq Dirjen 

PKH menyampaikan keputusan dengan ancaman 

adanya sanksi, sebagai berikut (vide Bukti T2-3): -----  

“4. Keputusan afkir dini sebagaimana dimaksud di 

atas harus dilakukan tanpa syarat apapun; dan 

5. Perusahaan yang tidak melakukan keputusan ini 

akan dikenakan sanksi.” 

25.21.7 Dalam surat pelaksanaan afkir dini Tahap II, Dirjen 

PKH memberikan instruksi sebagai berikut (vide 

Bukti T2-4): ---------------------------------------------------  

“7. Setelah melaksanakan afkir dini PS, pelaku segera 

melaporkan hasil penyesuaian tersebut kepada 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

melalui Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas 

(GPPU) selaku koordinator pelaksana.” 

25.21.8 Sehubungan dengan hal diatas, Bapak Muladno 

selaku Dirjen PKH juga menegaskan bentuk ancaman 

sanksi kepada para pelaku usaha. Adapun, sanksinya 

adalah sebagai berikut: -------------------------------------  
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Sanksinya antara lain dengan pengurangan ijin jumlah 

bibit yang akan diimpor atau jumlah pakan sehingga 

ada kendali yang saya pegang untuk meyakini bahwa 

afkir dini harus dilaksanakan. 

 Berikut adalah kutipan BAP pemeriksaan Bapak 

Muladno selaku Dirjen PKH sebagai berikut (vide 

Bukti B11): ----------------------------------------------------  

No. Pertanyaan 

/ Jawaban 

Uraian 

5. Pertanyaan 

Majelis 
Komisi 

Dalam perkara a quo diduga ada 

semacam pengaturan produksi 
ayam pedaging broiler yang 
didahului dengan adanya 

pertemuan antara Dirjen 
Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kementerian Pertanian 
dengan beberapa pelaku usaha 
di bidang perunggasan yaitu 

pengusaha dan asosiasi hingga 
kemudian menghasilkan sebuah 
kesepakatan berupa kegiatan 

pengafkiran dini PS sebesar 6 
juta ekor. Jelaskan! 

 Jawaban Saya diangkat menjadi Dirjen 
Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kementerian Pertanian 
sejak tanggal 01 Juni 2015, yang 
kemudian saya tindaklanjuti 
dengan perkenalan diri kepada 
para Direktur hingga akhirnya 
mengadakan beberapa rapat 
pertemuan dengan Direktur 
Pembibitan dan Produksi Ternak. 
Semua Direktur saya tanyakan 
mengenai permasalahan apa 
yang sedang terjadi dan yang 
telah dilakukan. Dalam konteks 
perunggasan ini, mereka 

menyodorkan kepada saya 
terkait informasi adanya 
beberapa pertemuan yang telah 
dilakukan dengan para 
stakeholder perunggasan yang 
sudah berlangsung sebanyak 42 
kali yang mana setelah saya 
baca sepintas, intinya para 
peternak mengutarakan 
keinginannya agar terjadi 
keseimbangan supply dan 
demand di pasar, karena dari 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

laporan yang diberikan, populasi 
ayam DOC FS saat ini sudah 
melimpah sehingga para peternak 
seringkali mengeluh harga terus 
jatuh. Pertemuan demi pertemuan 
dilaksanakan yang diakhiri 
dengan kesimpulan pertemuan-
pertemuan yang lain namun tidak 
menghasilkan apa-apa sehingga 
setelah mempelajari laporan, 
dimana saya juga turut melihat 
kondisi di lapangan dan 
berkomunikasi dengan para 
peternak, pelaku usaha, ketua 
asosiasi, dan saya melakukan 
crosscheck atas file yang ada di 
kami hingga kemudian saya 
meyakini memang telah terjadi 
over supply. Banyak data yang 
menggiring opini saya ke arah 
sana. Salah satu yang 
menguatkan bahwa telah terjadi 
over supply adalah adanya salah 
satu perusahaan yang 
mengajukan pemasukan GGPS 
(Great Giant Parent Stock) tidak 
saya tanda tangani dan saya 
minta untuk distop dulu karena 
jika tidak maka akan membanjir 
lagi. Jika kondisi sudah kondusif 
dan memungkinkan maka boleh-
boleh saja, namun saat ini perlu 
direm dulu. Jadi seingat saya 
tanda tangan pertama saya pada 
saat itu adalah tanda tangan 
untuk melakukan penghentian 
GGPS. 
Dengan adanya laporan 
mengenai adanya pertemuan 
sebanyak 42 kali itu membuat 
saya heran, masalah jelas 
namun kesimpulannya tidak ada 
sehingga saya kumpulkan para 
pelaku usaha sebanyak 2-3 kali, 
dimana yang terakhir bertempat 
di Kementerian Kehutanan pada 
tanggal 14 September 2015. 
Pertanyaan atau masalahnya 
hampir sama yang intinya adalah 
kesepakatan berapa yang harus 
diafkir dini PSnya. Saya 
mendengar semua sepakat dalam 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

pertemuan-pertemuan 
sebelumnya bahwa 6 juta ekor ini 
harus diafkir dini hingga ada 
pembahasan mengenai siapa 
mengafkir dini berapa, hingga 
ada pembagian proporsional 
dengan acuan berdasarkan 
market share sehingga akan 
dihasilkan perusahaan A sekian 
%, perusahaan B sekian persen, 
dst. 
Dalam pertemuan itu saya juga 
diberikan kewenangan penuh 
untuk mengambil keputusan 
apapun dan para pembibit akan 
menurut mengikuti hasilnya. 
Sehingga pada saat itu karena 
jeritan peternak sudah bertahun-
tahun bahwa terjadi over supply 
sehingga harga jatuh maka 
disepakati afkir dini sebesar 6 
juta ekor. Itu memang perintah 
saya. Karena ada keraguan 
terhadap pelaku usaha 
(pengusaha) ada yang tidak 
tunduk untuk melakukan 
pengafkiran dini dan 
dinamikanya memang seperti itu, 
maka untuk mengantisipasi itu 
dalam edaran saya sebutkan 
bagi pelaku usaha yang tidak 
tunduk melakukan afkir dini 
sesuai proporsi yang sudah 
disepakati maka akan dikenakan 
sanksi. Sanksinya antara lain 
dengan pengurangan ijin jumlah 
bibit yang akan diimpor atau 
jumlah pakan sehingga ada 
kendali yang saya pegang untuk 
meyakini bahwa afkir dini harus 
dilaksanakan. 

114. Pertanyaan 

Investigator 

Jelaskan sanksi sebagaimana 

dimaksud dalam Poin 5 Surat 23 
November 2015 yang 

menyebutkan bahwa perusahaan 
yang tidak melakukan 
keputusan ini akan dikenakan 

sanksi! 

Jawaban Sanksi tersebut untuk 
memastikan pelaku usaha 
melaksanakan afkir dini sesuai 
dengan proporsi yang telah 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

ditetapkan yang dilatar belakangi 
karena adanya unsur ketidak 
percayaan yang sudah saya 
jelaskan sebelumnya. 

115. Pertanyaan 

Investigator 

Ada kebijakan ada sanksi. 

Mengapa kesepakatan tersebut 
tidak dibuat saja dalam suatu 
kebijakan tertulis atau peraturan 

pemerintah sebagai bentuk 
instruksi pelaku usaha sehingga 

alasannya yang kemudian 
dijadikan based hanya menjadi 
hasil kesepakatan bersama? 

Jawaban Saya baru disadarkan setelah 
adanya perintah penghentian 
dari KPPU bahwa hal tersebut 
harus ada dasar hukumnya 
sehingga kemudian setelah itu 
saya baru mempelajari UU Nomor 
5 Tahun 1999. Namun sebelum 
itu, pertimbangan saya pada saat 
itu hanya karena semangat 
kekeluargaan dimana saya 
dianggap sebagai Bapak dari 
para pembibit dan para peternak 
sehingga saya berfikir bahwa 
anak-anak saya harus menurut 
berkonsolidasi demi kebaikan. 

 

25.21.9 Kata-kata “Perusahaan yang tidak melakukan 

keputusan ini akan dikenakan sanksi” tersebut sudah 

cukup dan menimbulkan ikatan hukum kepada para 

pelaku usaha karena sudah sesuai dengan tatanan 

hukum Indonesia. BAP Ahli Zainal Arifin Mochtar 

bahkan menyatakan bahwa ancaman sanksi tersebut 

sudah sesuai dengan tatanan peraturan perundang-

undangan di Indonesia (vide Bukti B32): ----------------  

No. Pertanyaan / 
Jawaban 

Uraian 

19. Pertanyaan 
Terlapor II 

Apabila suatu beschikking ada 
keputusan pemerintah untuk 
melaksanakan sesuatu dan jika 

tidak dilaksanakan akan 
dikenakan sanksi. Apakah 

sanksi tersebut harus dijelaskan 
secara detil atau cukup 
dikatakan tidak dilaksanakan 
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No. Pertanyaan / 
Jawaban 

Uraian 

akan dikenakan sanksi? 

Jawaban Kalau secara teori tata cara 
penyusunan keputusan porduk 
hukum yang baik, sudah 
seharusnya sanksi dijelaskan 
dengan detil, tetapi bukan berarti 
tanpa sanksi yang detil maka 
produk tersebut menjadi keliru. 
Banyak UU yang mengatur 
sanksi tanpa menjelaskan detil 
apa sanksinya. Maka bisa 
dilogikakan jika pelanggaran 
administratif, maka sanksinya 
adalah sanksi administratif. Jika 
pelanggaran pidana maka 
bentuknya pidana dan 
sanksinya adalah badan. Secara 
teori harus detil jika tidak secara 
detil, tidak berarti keputusan 
tersebut batal dengan sendirinya 
karena keputusan tersebut tetap 
mengikat walaupun tidak 
mengikuti kaidah pembentukan 
peraturan/keputusan yang baik. 
Caranya dengan menafsirkan 
sanksi tersebut. Yang boleh 
menjatuhkan sanksi pidana 
hanyalah peraturan yang dibuat 
secara 2 pihak antara 
pemerintah dan legislatif. Karena 
secara teori yang bisa 
mencantumlan hukuman pidana 
adalah UU dan Perda, Perda pun 
dibatasi hanya pidana bentuk 
ringan dan UU yang bisa 
mengatur lebih detil, sedangkan 
bentuk produk peraturan lain 
tidak boleh menjatuhkan sanksi 
pidana. Jika bentuknya PP, 
Perpres dan Keputusan, maka 
sanksinya Pastilah sanksi 
administratif. 

 

25.21.10 Sebagaimana terlihat dalam penjelasan diatas, 

instruksi Pemerintah cq Dirjen PKH adalah suatu 

tindakan sepihak dari Pemerintahcq Dirjen PKH, 

dimana Terlapor II tidak memiliki pilihan lain selain 

kewajiban untuk melaksanakannya, dimana 

Pemerintah cq Dirjen PKH juga telah memberi 
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peringatan kepada Terlapor II yang pada pokoknya 

akan memberikan sanksi jika instruksi dimaksud 

tidak dilaksanakan (vide Bukti B44).  --------------------  

25.21.11 Pada faktanya pertemuan-pertemuan yang dihadiri 

oleh Terlapor II dan pelaku usaha breeder lainnya 

hampir selalu diselenggarakan dan difasilitasi oleh 

Pemerintah cq Dirjen PKH, dilakukan di tempat 

Pemerintah cq Dirjen PKH, atas undangan 

Pemerintah cq Dirjen PKH, serta dihadiri oleh 

Pemerintah cq Dirjen PKH. Hal tersebut dibuktikan 

dengan adanya undangan dari Pemerintah cq Dirjen 

PKH kepada para breeder di setiap pertemuan yang 

dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa afkir dini tersebut adalah instruksi dari 

Pemerintah cq Dirjen PKH dan para pelaku usaha, 

termasuk Terlapor II, tidak memiliki pilihan lain 

selain darimelaksanakan instruksi yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah cq Dirjen PKH tersebut. 

Keikutsertaan PT Karya Indah Pertiwi, PT Panca 

Patriot, PT Kerta Mulya Sejahtera, PT Sierad Produce, 

dan PT Silga Perkasa dalam afkir dini tahap I adalah 

bukti mengenai adanya instruksi dari Pemerintahcq 

Dirjen PKH. Kelima breeder ini tidak ikut 

menandatangani Hasil Rapat 14 September 2015 

tetapi ikut melakukan afkir dini untuk melaksanakan 

instruksi Pemerintah cq Dirjen PKH (vide Bukti 2-1). -  

25.21.12 Selain itu, mohon perhatian kepada Majelis bahwa 

dalam praktek kartel, apabila salah satu pihak tidak 

melaksanakan apa yang diperjanjikan maka pihak 

lain akan menghukum pihak tersebut. Dalam perkara 

a quo, tidak pernah ada kartel yang melibatkan 

Terlapor II, karena pihak pemberi sanksi adalah 

Pemerintah Republik indonesia.Pernyataan ini dengan 

jelas dinyatakan dalam Surat Afkir Dini Tahap 2, 

dimana disebutkan bahwa breeder yang tidak 
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melakukan keputusan Dirjen PKH terkait afkir dini 

akan dikenakan sanksi. ------------------------------------  

25.21.13 Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa 

mekanisme pengawasan terhadap pelaksaan afkir dini 

dan jenis sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak 

ikut melaksanakan afkir dini ditetapkan oleh 

Pemerintah sehingga dengan demikian tindakan afkir 

dini oleh Terlapor II tidak dapat dianggap sebagai 

akibat adanya kesepakatan/perjanjian kartel, 

melainkan suatu perbuatan untuk melaksanakan 

kebijakan Pemerintah. --------------------------------------  

25.22 Terbukti bahwa hasil rapat 14 September 2015 maupun 

pelaksanaan afkir dini oleh Terlapor II bukan merupakan 

kesepakatan/perjanjian kartel karena dilaksanakan atas 

instruksi Pemerintah tanpa adanya free will dari para Terlapor, 

termasuk Terlapor II sebagai syarat sahnya suatu 

kesepakatan/perjanjian. ------------------------------------------------  

25.22.1 Para pelaku usaha dalam perkara ini tidak pernah 

melakukan kesepakatan perdata untuk melakukan 

perbuatan afkir dini karena tidak memenuhi syarat-

syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(“KUHPer”), terdapat 4 (empat) syarat sahnya 

perjanjian, salah satunya adalah adanya kesepakatan 

dari para pihak dalam perjanjian. Bunyi dari Pasal 

1320 KUHPer tersebut adalah: ----------------------------  

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat 

syarat: 

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. suatu hal tertentu; 

4. suatu sebab yang halal.” 

Lebih lanjut, Pasal 1321 KUHPer mengatur mengenai 

penyebab tidak sahnya suatu kesepakatan, yakni 

sebagai berikut: 
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“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan 

karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan 

atau penipuan.” 

Ketentuan diatas dipertegas oleh Prof. Subekti dalam 

bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” halaman 

23 dimana beliau menegaskan: 

“Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan 

kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas. Dalam 

Hukum Perjanjian ada tiga sebab yang membuat 

perizinan tidak bebas, yaitu: paksaan, kekhilafan, dan 

penipuan. Yang dimaksudkan dengan paksaan, 

adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (psychis), 

jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya, salah satu 

pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa 

menyetujui suatu perjanjian.” 

25.22.2 Dalam hal ini, BAP Ahli Nindyo Pramono juga 

menyatakan hal-hal serupa, yaitu bahwa kesepakatan 

tidak pernah dapat dibuat apabila terdapat paksaan 

(vide Bukti B34): ---------------------------------------------  

No. Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

6. Pertanyaan 

Terlapor II 

Tadi dijelaskan ada 
kesepakatan, persetujuan, dan 
konsensus dan kemudian ada 
freewill. Tolong dijelaskan 
kembali apa maksud dari 
freewill? 

Jawaban Freewill dalam tradisi common 
law sering diterjemahkan adalah 
kehendak bebas. Kehendak 
bebas dirujuk juga dalam 
doktrin hukum keperdataan 

yang mengacu pada sistem 
hukum civil law Belanda, 
maksudnya adalah kehendak 
bebas. Kehendak bebas dari 
para pihak untuk tercapainya 
persetujuan, itu harus terjadi 
atas kehendak bebas dari para 
pihak yang membuat perjanjian. 
Asasnya adalah asas 
kebebasan berkontrak. Asas 
kebebasan berkontrak itu dalam 
KUHPer Pasal 1338. Jadi asas 
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No. Pertanyaan / 
Jawaban 

Uraian 

kebebasan berkontrak itu 
bermakna antara lain tidak 
boleh ada tekanan atau 
paksaan, tidak boleh ada 
kekhilafan, tidak boleh ada 
penipuan. Kalau perjanjian 
terjadi dengan dilandasi tiga hal 
ini maka perjanjian dapat 
dibatalkan bukan batal demi 
hukum. Kalau akibat hukumnya 
dapat dibatalkan. Dapat 
dibatalkan itu mengandung 
makna yuridis akan dibatalkan 
atau tidak terserah para pihak 
yang membuat perjanjian. 
Ilustrasinya secara singkat, 
saya membeli lukisan yang 
dikatakan lukisan itu dari 
pelukis terkenal umpamanya 
Affandi tetapi ternyata itu tiruan 
sampai saya bawa pulang 
akhirnya saya baru tahu itu 
tiruan namun kalau saya tidak 
mempersoalkan kalau itu tiruan, 
tetap saya pelihara, tetap saya 
pakai untuk pajangan di rumah 
saya, maka perjanjian berlaku 
tetapi tidak sah karena ada 
cacat mungkin karena 
kekhilafan, paksaan, dan ada 
unsur penipuan. 

7. Pertanyaan 
Terlapor II 

Apakah paksaan tadi muncul 
dari pihak ketiga atau dari para 
pihak yang membuat 
persetujuan? 

Jawaban Secara teoritis paksaan itu ada 
dua yaitu paksaan secara fisik 
dan yang kedua paksaan secara 
psikis. Untuk menilai paksaan 
secara fisik, saya kita bisa kita 
lihat dari faktanya ada unsur 
paksaan yang tentunya dari 
pihak lawan yang mengadakan 
perjanjian. Paksaan bisa saja 
timbul dari phak ketiga supaya 
saya melakukan perjanjian 
dengan seseorang, bisa terjadi 
maka saya lakukan perjanjian 
namun sebenarnya di situ cacat 
karena saya melakukan tidak 
ada kehendak bebas, tidak ada 
freewill dari saya. Kalau 
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No. Pertanyaan / 
Jawaban 

Uraian 

paksaan secara psikis secara 
teoritis sulit dibuktikan karena 
begitu kita bicara psikis itu kita 
bicara tentang isi hati seseorang 
yang dalam konteks pidana 
sering diartikan atau teorinya 
dikenal dengan mens rea, ada 
niat atau tidak dan itu sulit 
maka dalam doktrin hukum 
perdata kemudian berkembang 
dan itu juga datang dari 
Belanda, yang dikenal dengan 
doktrin misbruik van 
omstadigheden atau abuse of 
circumstance atau 
penyalahgunaan keadaan. Di 
tradisi common law juga 
berkembang dengan istilah 
penyalahgunaan keadaan ini. 
Karena ada posisi ekonomis 
yang lebih kuat kemudian 
memanfaatkan dan 
menyalahgunakan keadaan 
posisi ini untuk mengelabui atau 
memaksa orang dengan kondisi 
ekonomis yang lebih lemah, 
untuk menutup atau membuat 
perjanjian. 

8. Pertanyaan 

Terlapor II 

Apakah yang Saudara jelaskan 
tadi sama dengan istilah yang 
kita kenal pada jaman kuliah 
yaitu dwaling, dwang, bedrog. 
Tadi dijelaskan kalau ada 
paksaan dari pihak ketiga, 
maka kalaupun ada 
kesepakatan maka kesepakatan 
itu adalah cacat. Apakah 
pendapat kami benar? 

Jawaban Iya itu sama. 
Iya itu cacat karena di situ tidak 
ada freewill 

9. Pertanyaan 
Terlapor II 

Misalnya pihak ketiga itu adalah 
seseorang atau pihak yang 
mempunyai wewenang, dalam 
hal ini katakanlah pemerintah 
atau pejabat publik yang 
memaksa seseorang atau dua 
orang atau tiga orang atau lebih 
untuk membuat “kesepakatan”. 
Kemudian “kesepakatan” itu 
juga diembel-embeli dengan 



 

 
-370 - 

 

 

 

 

No. Pertanyaan / 
Jawaban 

Uraian 

adanya sanksi dari pihak ketiga 
tadi. Bagaimana validitas 
“kesepakatan” itu dari sisi 
hukumnya? 

Jawaban Kalau pihak ketiga itu swasta 
atau seseorang barangkali betul 
di situ tidak ada kehendak 
bebas untuk melakukan 
perjanjian. “Paksaan” dalam 
tanda kutip seperti yang 
Saudara ilustrasikan itu 
sebenarnya maknanya adalah 
suatu ketentuan dari pemerintah 
atau ketentuan dari lembaga 
yang punya kewenangan untuk 
dalam tanda petik memaksakan 
aturan. Aturan itu ada dua, 
yang pertama yang bersifat 
memaksa, mandatory, dan 
aturan yang bersifat pelengkap 
atau optional. Kalau aturan yang 
mandatory maka mau tidak mau 
harus diikuti. Tetapi kalau itu 
datang dari pemerintah, pada 
saat saya mengikuti kehendak 
ketentuan pemerintah, 
sebenarnya saya bebas memilih. 
Saya begitu menutup perjanjian 
berarti sebenarnya saya punya 
kehendak bebas tetapi ini 
menurut saya secara teoritis 
tidak dapat diartikan bahwa 
seseorang dalam rangka 
menutup perjanjian karena 
mengikuti peraturan pemerintah 
kemudian dikatakan ada 
paksaan, tetap harus punya 
freewill karena dia boleh 
memilih akan tidak tunduk pada 
ketentuan itu dengan resiko 
mungkin dia lebih siap 
menerima resikonya. Dengan 
contoh di atas, mungkin dia 
lebih memilih membayar denda 
daripada dia menutup perjanjian 
dengan pihak ketiga. Barangkali 
begitu. Dalam konteks hukum 
perdata, kalau paksaan itu 
datang dari pihak swasta, 
seseorang melakukan paksaan 
secara fisik, yang kelihatan 
sebagai paksaan secara fisik, 
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No. Pertanyaan / 
Jawaban 

Uraian 

itulah makna paksaan dalam 
konteks perdata yang dikenal 
dengan dwang dalam Bahasa 
Belanda. Di samping itu ada 
dwaling dan bedrog yaitu 
kekhilafan, dan penipuan yang 
menurut Pasal 1321 
KUHPerdata berakibat 
perjanjian dapat dibatalkan, 
bukan batal demi hukum. 

20. Pertanyaan 
Terlapor II 

Apabila ada sebuah dokumen 
yang bunyinya “Hasil 
Kesepakatan Rapat 
Pembahasan Permasalahan dan 
Solusi Mengatasi Keterpurukan 
Harga Ayam Ras Hidup di 
Tingkat Peternak” per tanggal 14 
September 2015 yang 
ditandatangani para pihak dan 
mengetahui pemerintah. Jadi 
ada Hasil Kesepakatan, Rapat 
Pembahasan, ditandatangani 
dari para pihak perusahaan, 
dan mengetahui pemerintah. 
Apakah itu bisa dikategorikan 
sebagai perjanjian? 

Jawaban Tidak. Itu menurut teori, saya 
konsisten bahwa itu masuk 
dalam kualifikasi perbuatan 
bersama atau gesammtakt. Itu 
bukan kesepakatan dalam 
konteks yang merupakan salah 
satu syarat lahirnya perjanjian. 
Kesepakatan karena adanya 
himbauan pemerintah misalnya 
keputusan rapat seperti yang 
sudah diilustrasikan. Kalau 
bapak ibu sekalian kita hadir di 
dalam ruangan ini kemudian 
sepakat untuk menunjuk saya 
sebagai Ketua, itu perbuatan 
bersama. Karena apa. Begitu 
saya tidak mau menjadi Ketua 
atau saya wanprestasi, yang 
dalam perjanjian, saya tidak 
melaksanakan kesepakatan itu, 
apa bapak ibu bisa menggugat 
saya karena wanprestasi. Tidak. 
Itulah perbuatan bersama bukan 
overrnkomst 
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25.22.3 Terkait dengan Keterangan Ahli Prof. Nindyo Pramono 

S.H, M.S. dimaksud, kami mohon agar Affidavit 

(Keterangan Ahli Tertulis) dari Ahli dimaksud juga 

menjadi pertimbangan, Affidavit mana yang kami 

lampirkan menjadi bagian yang integral dan tidak 

terpisahkan dari Kesimpulan ini (vide Bukti T2-7). ----  

25.22.4 Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, apabila 

seseorang memberikan kesepakatannya untuk 

melakukan sesuatu dikarenakan adanya paksaan 

dari pihak lain, maka kesepakatan yang diberikannya 

tersebut menjadi tidak sah.  -------------------------------  

25.22.5 Dalam perkara ini, para pelaku usaha tidak pernah 

sepakat untuk melakukan afkir dini karena tindakan 

tersebut adalah sebuah instruksi dari Pemerintah 

Republik Indonesia sebagai akibat dari pelaksanaan 

kewajiban dan kewenangannya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Republik 

Indonesia telah mengancam Terlapor II untuk 

memberikan sanksi apabila tidak menjalankan 

kewajiban hukumnya dengan melakukan pengafkiran 

dini. ------------------------------------------------------------  

25.22.6 Sehubungan dengan hal diatas, Bapak Muladno 

selaku Dirjen PKH juga menegaskan ancaman sanksi 

kepada para pelaku usaha sebagaimana dituangkan 

dalam BAP pemeriksaan beliau sebagai berikut (vide 

Bukti B11): ----------------------------------------------------  

No. Pertanyaan / 
Jawaban 

Uraian 

114. Pertanyaan 
Investigator 

Jelaskan sanksi sebagaimana 
dimaksud dalam Poin 5 Surat 23 
November 2015 yang 
menyebutkan bahwa 
perusahaan yang tidak 
melakukan keputusan ini akan 
dikenakan sanksi! 

Jawaban Sanksi tersebut untuk 
memastikan pelaku usaha 
melaksanakan afkir dini sesuai 
dengan proporsi yang telah 
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No. Pertanyaan / 
Jawaban 

Uraian 

ditetapkan yang dilatar 
belakangi karena adanya unsur 
ketidak percayaan yang sudah 
saya jelaskan sebelumnya. 

115. Pertanyaan 

Investigator 

Ada kebijakan ada sanksi. 
Mengapa kesepakatan tersebut 
tidak dibuat saja dalam suatu 
kebijakan tertulis atau peraturan 
pemerintah sebagai bentuk 
instruksi pelaku usaha sehingga 
alasannya yang kemudian 
dijadikan based hanya menjadi 
hasil kesepakatan bersama? 

Jawaban Saya baru disadarkan setelah 
adanya perintah penghentian 
dari KPPU bahwa hal tersebut 
harus ada dasar hukumnya 
sehingga kemudian setelah itu 
saya baru mempelajari UU 
Nomor 5 Tahun 1999. Namun 
sebelum itu, pertimbangan saya 
pada saat itu hanya karena 
semangat kekeluargaan dimana 
saya dianggap sebagai Bapak 
dari para pembibit dan para 
peternak sehingga saya berfikir 
bahwa anak-anak saya harus 
menurut berkonsolidasi demi 
kebaikan. 

 

25.22.7 Meskipun dalam Hasil Rapat 14 September 2015 

tidak tertulis kata-kata sanksi, tetapi dalam 

pertemuan tersebut Dirjen PKH sudah secara lisan 

menyampaikan bahwa pelaku usaha yang tidak 

melaksanakan afkir dini akan ditinjau izin impor 

GGP-nya. ------------------------------------------------------  

1. Terlapor VI PT Cibadak Indah Sari Farm dalam 

Butir 89 BAP tanggal 11 Agustus 2016 (vide 

Bukti B49) sebagai berikut: --------------------------  

No. Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

89 Pertanyaan 
Investigator 

Apakah ketika kesepakatan 
tersebut ditandatangani karena 
sebelumnya dibahas sanksi? 

Jawaban Ya, sudah past. Karena kami 
ada rencana impor GP dan 
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hanya perlu tanda tangan, kalau 
tidak salah untuk shipment 
bulan Oktober. Sehingga tidak 
mungkin tidak tanda tangan, 
karena kami takuat tidak 
ditandatangan izin impornya. 
 
Saya tidak mempertanyakan 
kepada harus tanda tangan 
karena takut, karena pelaku 
usaha lain tanda tangan 
akhirnya saya ikut tanda 
tangan. Saya passive. Fokus 
saya waktu itu yang penting ijin 
impor keluar. 

 

2. Terlapor X CV Missouri dalam Butir 84 BAP 

tanggal 15 Agustus 2016 (vide Bukti B53) 

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

No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

84 Pertanyaan 
Investigator 

Bisa Saudara Richard ceritakan yang 
terjadi pada pertemuan tanggal 14 
September 2015? 

Jawaban Waktu itu kesimpulan dalam rapat Pak 
Dirjen memutuskan untuk afkir dini PS 
sejumlah 6 juta ekor yang dibagi dalam 
3 tahap, masing-masing sebesar 2 juta 
ekor. Prosentasenya dilanjutkan dalam 
rapat selanjutnya. Malam itu kami 
dihimbau oleh Pak Dirjen untuk 
menandatangani notulensi yang dalam 
perkara ini dianggap sebagai suatu 
kesepakatan, namun sebenarnya tidak 
ada kata-kata kesepakatan. Dengan 
kata-kata kalau tidak ditandatangani 
akan terkena sanksi, meskipun 
memang dalam forum itu tidak 
disebutkan apa sanksinya. Karena itu 
merupakan kewenangan Dirjen untuk 
memberikan ijin rekomendasi impor 
bibit ayam, maka pemikiran kami kalau 
tidak dilaksanakan instruksi tersebut, 
maka aka nada hubungannya dengan 
pemberian izin rekomendasi ini. Jadi 
dalam kondisi terpaksan kami 
tandatangan. 

 



 

 
-375 - 

 

 

 

 

3. Terlapor VIII PT Expravet Nasuba dalam Butir 

71-73 BAP tanggal 12 Agustus 2016 (vide Bukti 

B51) sebagai berikut: ----------------------------------  

No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

71. Pertanyaan 
Investigator 

Kenapa harus tanda tangan 
kesepakatan? 

Jawaban Ancamannya sudah jelas, kami ada 
rencana impor di bulan Desember 
biasanya kami mengajukan impor, 
perizinannya dua bulan sebelumnya. 
Kalau pada saat September itu kami 

tidak tanda tangan sudah jelas ijin 
impor kami untuk bulan Desember pasti 
tidak akan keluar, disitu sanksinya 
sudah tertulis. 

72. Pertanyaan 

Investigator 

Dimana sanksinya tertulis? 

Jawaban Dalam rapat disampaikan bahwa 

yang tidak menjalankan maka ijin 
impornya tidak dikabulkan. 

73 Pertanyaan 
Investigator 

Disampaikan langsung atau tertulis 
dalam kesepakatan? 

 Jawaban Disampaikan secara langsung oleh 
Dirjen. 

 

4. Terlapor IX PT Wonokoyo Jaya Corpindo dalam 

Butir 164-165 BAP tanggal 15 Agustus 2016 

(vide Bukti B52) sebagai berikut:--------------------  

No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

164. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah pemerintah ada 
mempertanyakan PT Wonokoyo Jaya 
Corporindo dalam kaitannya 
melakukan poin 4 ini atau tidak? 

Jawaban Iya kami sampaikan bahwa 
Hetching Eggs tidak kami lakukan 
tetapi afkir dini kami lakukan? 

165. Pertanyaan 
Investigator 

Kenapa? 

Jawaban Atas apa yang disampaikan Dirjen, 
konsekuensi yang tidak tanda 
tangan akan ditinjau ulang ijin impor 
GPSnya. Ini adalah statement dari 
yang memiliki otoritas, itu serius bagi 
perusahaan kami karena ijin impor 
GPS tidak diterbitkan maka kami 
tidak akan punya FS dan itu fatal 
sehingga perlu dicermati itu 
merupakan statement yang besar 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

artinya bagi kami sehingga kami 
tidak berani bermain disana 
sehingga bagi kami, hal itu tidak 
perlu ditolak. 

 

5. Terlapor XI PT Reza Perkasa dalam Butir 199 

BAP tanggal 9 Agustus 2016 (vide Bukti B45) 

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

No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

199 Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Bukankah tidak ada bunyi sanksi di 
salam suratnya? 

Jawaban Iya, tapi Pak Dirjen menyatakan 
akan dikenakan sanksi, dan saya 
berpikir bakwa sanksinya tidak 
akan diberikan jatah untuk impor. 

 

6. Terlapor XII PT Satwa Borneo Jaya dalam Butir 

84 BAP tanggal 8 Agustus 2016 (vide Bukti B43) 

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

 

 

No. Pertanyaan / 

Jawaban 
Uraian 

84. Pertanyaan 

Terlapor XII 

Kenapa tetap tandatangani? 

Jawaban Ketika tidak menandatangani, 
kami tidak tahu bagaimana ke 
depannya. Saat itu kami 
berencana melakukan impor lagi, 
kami tanda tangan agar ijin 
impor kami tidak ditahan. 

 

7. Saksi Musbar (Sekretariat Tim Ad hoc) dalam 

Butir 119-120 BAP tanggal 1 Juni 2016 (vide 

Bukti B14) sebagai berikut: --------------------------  

No. Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

119. Pertanyaan 

Terlapor I 

Siapa yang mengusulkan afkir dini 
pada saat itu? 

Jawaban Pada saat itu bukan siapa yang 
menginisiasi siapa lagi tetapi lebih 
ditekankan siapa yang tidak afkir 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

dini akan dikenakan sanksi 
administratif. 

120. Pertanyaan 

Terlapor I 

Siapa yang menyampaikan hal 
tersebut? 

 Bapak Dirjen Peternakan dan 
Keseharan Hewan. Yang 
disampaikan antara lain “Saya 
selaku Dirjen mewakili pemerintah 
dengan melihat kondisi ini maka 
saya sebagai Dirjen mempunyai 
otoritas untuk melakukan tindakan 
ini apalagi demi Merah Putih”; 
kemudian saat itu perdebatan 
langsung berhenti dan siapa yang 
tidak setuju akan dikenakan sanksi 
administratif. Hal tersebut 
disampaikan pada pukul 21.20 WIB 
malam. 

 

25.22.8 Kewenangan Dirjen PKH untuk memberikan izin 

impor bibit ayam (Rekomendasi Persetujuan 

Pemasukan/RPP) tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pertanian No. 51/Permentan//OT.140/9/2011 

tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan 

Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam 

dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia 

(“Permentan No. 51/2011).  --------------------------------  

Pasal 11 ayat (1) dan (2) Permentan No. 51/2011 

“(1) Penerbitan RPP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan 

oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan atas nama Menteri Pertanian.  

(2) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian 

yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri 

Pertanian.” 

 

25.22.9 Dengan demikian, Hasil Rapat 14 September 2015 

bukanlah dan tidak dapat dianggap sebagai 

suatukesepakatan karena sanksi tersebut merupakan 
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sebuah ancaman. Oleh karenanya Terlapor II dalam 

melaksanakan afkir dini harus dilihat sebagai 

pelaksanaan kewajiban hukum dari Terlapor II 

berdasarkan instruksi dari Pemerintah cq Dirjen PKH. 

Sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai 

pelanggaran UU No. 5/1999. ------------------------------  

25.23 Terbukti bahwa tujuan pelaksanaan afkir dini adalah untuk 

memulihkan harga live bird di tingkat peternak demi 

perlindungan keberlangsungan usaha para peternak. -------------  

25.23.1 Tim Investigator telah keliru melihat dan menganggap 

afkir dini PS adalah seolah-olah demi kepentingan 

Para Terlapor karena afkir dini telah mengakibatkan 

berkurangnya pasokan DOC dan ayam hidup di pasar 

dan berakibat naiknya harga DOC dan ayam hidup di 

pasar. Analisis dan kesimpulan Tim Investigator ini 

adalah salah dan tidak berdasar karena tidak 

didukung oleh alat-alat bukti. -----------------------------  

25.23.2 Berdasarkan Butir 23 di atas, sudah jelas bahwa 

pihak yang sejak awal menuntut adanya pengurangan 

pasokan DOC adalah para peternak, khususnya 

peternak mandiri. Mengapa kelompok peternak ini 

yang paling keras demo menuntut pengurangan 

pasokan DOC? Alasannya sudah jelas karena 

peternak mandiri menanggung semua resiko bisnis 

dari usahanya dalam hal terjadi kerugian usaha 

apabila harga ayam hidup jatuh, hal mana tidak 

terjadi pada peternak plasma karena harga beli sudah 

disepakati dengan inti dan biaya sapronak ditanggung 

oleh inti (vide Bukti T2-12). --------------------------------  

25.23.3 Selain itu, dari sisi permodalan, peternak mandiri 

juga kalah dengan perusahaan budidaya apalagi 

perusahaan budidaya yang terintegrasi. Oleh karena 

itu, ketika over supply terjadi, perusahaan budidaya 

dan terintegrasi masih bisa bertahan dalam jangka 

waktu yang lebih lama, sementara peternak mandiri 

hanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang 
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pendek untuk menanggung kerugian usaha. Ini 

didukung oleh keterangan Ahli Faisal Basri dalam 

Butir 6-8 dan Butir 10 BAP tanggal 3 Agustus 2016 

(vide Bukti B41) sebagai berikut: -------------------------  

No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

6. Pertanyaan 
Terlapor II 

Dalam kondisi ketidakseimbangan itu 
terutama yang terjadi dalam kondisi 
statis, apa efeknya terhadap harga 
kalau ierjadi kelebihan penawaran? 

Jawaban Otomatis yang terjadi adalah harga 
turun, ceteris paribus. 

7. Pertanyaan 
Terlapor II 

Terhadap kegiatan produksi sendiri 
bagaimana? 

Jawaban Kalau harga turun 1 hari 2 hari 1 
minggu barangkali masih normal karena 
masih ada inventory namun jika itu 
berlangsung dalam waktu yang cukup 
lama maka niscaya akan terjadi exit 
atau perusahaan-perusahaan ynag kecil 
tidak tahan menanggung rugi yang 
kelamaan maka dia akan shutdown dan 
berhenti sementara tatkala Marginal 
Cost (MC) sudah lebih dari Marginal 
Revenue (MR) jadi tambahan ongkos 
yang dihadapi lebih besar dari 
tambahan pendapatannya namun jika 
lebih lama lagi maka dia akan keluar 
dari pasar, bangkrut, atau pindah ke 
usaha lain. 

8. Pertanyaan 
Terlapor II 

Artinya apakah dampak yang berbeda 
terhadap pelaku usaha kecil dan pelaku 
usaha besar? 

Jawaban Iya karena pelaku usaha besar 
mempunyai kemampuan yang lebih 
besar, dari segi keuangan punya akses 
terhadap perbankan lebih besar. 
Mungkin hutangnya di perbankan besar 
sehingga bank tidak tinggal diam 
karena kalau dia tidak bantu atau tidak 
direscheduling kreditnya maka kredit 
macetnya besar. Too big too failed 
terjadi fenomena semacam itu.Kalau 
yang kecil langsung saja dilibas 
oleh perbankan, kolateralnya 

diambil selesai karena tidak akan 
banyak mempengaruhi perbankan. 

10. Pertanyaan 
Terlapor II 

Tadi dijelaskan adanya kondisi 
ketidakseimbangan antara permintaan 
dan penawaran di pasar. Dari sisi 
pelaku usaha sendiri, apa tantangan 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

dan hambatan yang harus dihadapi 
oleh pelaku usaha dalam menghadapi 
resiko bisnis, terkait dengan 
ketidakseimbangan di pasar? 

Jawaban …. Kemudian kalau terjadi kelebihan 
supply, yang cenderung harga turun 
menyebabkan pendapatan turun dan 
atay bahkan bisa terjadi kerugian. Dan 
kalau dia tidak siap menghadapi, tidka 
kuat struktur keuangannya, tidak punya 
akses tambahan modal, maka 
ancamannya besar bagi dia. Bagi yang 
kecil yang tidak punya akses apa-

apa paling harapannya berdoa 
semoga ini tidak terlalu lama 

turunnya. Itu yang bisa dia lakukan 
tanpa adanya bantuan dari pihak 
manapun khususnya pemerintah. In 

the absence of government help. 

 

 

25.23.4 Bahwa kondisi pergerakan harga ayam hidup selama 

periode 2015berada di bawah harga pokok produksi 

kecuali pada periode hari besar seperti Idul Fitri dan 

Natal. Selain periode waktu tersebut, harga ayam 

hidup berada di bawah harga pokok produksi (vide 

Bukti C2). -----------------------------------------------------  

25.23.5 Keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dari 

Kementan (vide Bukti B11) dan Kemendag (vide Bukti 

B19), keterangan saksi-saksi peternak (vide Bukti 

B27, B5, B18, B23, B11, dan B19), dan dokumen-

dokumen pertemuan pembahasan kesimbangan 

supply dan demand (vide Bukti C3), juga secara 

nyata-nyata menunjukkan bahwa sejak awal ide 

pelaksanaan afkir ada berasal dari peternak, bukan 

Para Terlapor, Termasuk Terlapor II. Apabila afkir dini 

PS adalah semata-mata demi kepentingan ekonomi 

Para Terlapor, mengapa para perwakilan para 

peternak selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan 

pembahasan rencana afkir dini dan ikut 

menandatangani notulen rapat serta ikut 
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menyepakati langkah-langkah yang akan diambil, 

termasuk terlibat aktif sebagai anggota Tim Ad Hoc 

yang dibentuk oleh Kementan. Hal ini didukung pula 

oleh keterangan saksi-saksi peternak yang dihadirkan 

dalam pemeriksaan. -----------------------------------------  

1. Saksi Tri Hardiyanto dalam Butir 18 dan Butir 

20 BAP tanggal 18 Juli  2016 (vide Bukti B27) 

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

No. Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

18. Pertanyaan 

Terlapor I 

Tadi dibicarakan mengenai afkir 
dini. Sebagai peternak, apakah 
Saudara pada saat itu 
menginginkan adanya afkir dini? 

Jawaban Saya tidak menginginkan tetapi 
terpaksa saya sebagai peternak 
maupun pada saat saya sebagai 
ketua asosiasi yang harus kami 
usulkan atau kami minta kepada 
pemerintah atau asosiasi-asosiasia 
dalah melakukan afkir dini. Itu 
yang kami anggap terbaik 
dibanding cara lain. 

20. Pertanyaan 
Terlapor I 

Para peternak mengadu kepada 
siapa? 

Jawaban Kepada pemerintah dan kami 
menyurati kepada asosiasi-asosiasi 
yang berkaitan dengan breeding 
yaitu GPPU. Saya diperiksa sebagai 
peternak namun saya juga bicara 
sebagai ketua asosiasi dimana 
peternak rapat dengan asosiasinya 
kemudian peternak mengajukan itu. 
Dan ide afkir dini itu adalah 
pertama kali dari saya dan 
mungkin saya dianggap gila oleh 
bapak-bapak di sini. Berapa ratus 
milyar uang yang harus dibuang 

 

2. Saksi PPUI dalam Butir 24 BAP tanggal 27 April 

2016 (vide Bukti B5) sebagai berikut: --------------  

No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

24. Pertanyaan 
Investigator 

Apa ada aspirasi dari PPUI terkait 
pemusnahan PS atau afkir dini ke 
Pemerintah? 

Jawaban Ada. Karena kuncinya di pakan. 
Bibit ini pemicu munculnya 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

perunggasan. Sehingga diusulkan 
ke pemerintah untuk melakukan 
cutting. 

 

3. Saksi Ahmad Johar dalam Butir 18 dan Butir 32 

BAP tanggal 18 Juni 2016 (vide Bukti B18) 

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

No. Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

18. Pertanyaan 

Terlapor I 

Apakah peternak lain menyukai 

dengan dilakukannya afkir dini? 

Jawaban Bukan masalah suka atau tidak 
suka, peternak sangat menginginkan 
dilakukan afkir dini. Karena 
sebelumnya harga jual dari peternak 
Rp8.000,00 sedangkan HPP Rp 
17.000,00. 

32. Pertanyaan 
Terlapor II 

Apakah dilakukannya afkir dini 
merupakan solusi terbaik atau ada 
solusi lainya 

Jawaban Kalau menuruf saya afkir dini adalah 
solusi untuk saat ini, tetapi harus ada 
solusi jangka panjang seperti yang 
saya jelaskan sebelumnya yaitu 
perlu dibuat regulasi. 

 

4. Saksi Hartono dalam Butir 43 dan Butir 46 BAP 

tanggal 15 Juni 2016 (vide Bukti B23) sebagai 

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

No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

43. Pertanyaan 
Terlapor VII 

Apakah solusi afkir dinin pernah 
diusulkan oleh PINSAR? 

Jawaban Ya, kami mengusulkan sejak saya 
masih menjadi Ketua Umum dan 
Dewan Pembina, sehingga itulah 
alasan mengapa muncul rapat-rapat, 
karena Ketua Dewan Pembina 
diminta untuk membantu Ketua 
yang baru untuk meneruskan 
perjuangan sebelumnya. 

46. Pertanyaan 
Terlapor VII 

Afkir dini sebagai solusi yang 
diajukan oleh petemak ke 
Pemerintah, apakah sudah 
terlaksana sebagian atau belum 
terlaksana semua? 

Jawaban Afkir dini sudah dilakukan pertama 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

di akhir Oktober dan awal 
November. Dalam 6 minggu 
kemudian harga ayam yang tadinya 
jatuh mulai bergerak normal di atas 
BPP. Saat itu harga di Desember 
2015 sekitar 20.000/kg, pada saat 
itu harga jagung menghilang di 
pasaran karena ada kebijakan lain 
yang menyebabkan harga pakan 
ayamjuganaik saat itu. Jadi, kami 
rasa ada 2 sisi yang mendorong 
kenaikan harga sampai 20.000/kg 
setelah dilakukan afkir dini, 
sehingga dengan adanya afkir dini 
cenderung menguntungkan kami 
sebagai peternak. 

 

5. Saksi Muladno (Kementerian Pertanian) dalam 

Butir 60 BAP tanggal 18 Mei 2016 (vide Bukti 

B11) sebagai berikut: ----------------------------------  

No. Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

60. Pertanyaan 

Investigator 

Siapa yang paling vokal untuk 
menyuarakan pengafkiran dini PS dan 
menentukan angka? 

Jawaban Saya tidak tahu siapa yang paling 
vokal tetapi secara 
resmi,sepengetahuan saya pihak 
PINSAR yang antara lain diwakili 
PakHartono karena adanya surat-
surat yang kami terima sebelumnya. 
Tetapi Pak Hartono saat itu tidak 
hadir. Namun seingat saya pada saat 
itu stake holder sudah sepakat semua 
terkait angka 6 juta ekor tersebut dan 
saya berkali-kali menanyakan kepada 
mereka apakah sudah yakin 6 juta 
ekor tersebut dan dijawab sudah 
yakin. 

 

6. Saksi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri 

Kementerian Perdagangan dalam Butir 25 BAP 

tanggal 13 Juni 2016 (vide Bukti B19) sebagai 

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

No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

25. Pertanyaan Kami mohon konfirmasi, pertama 
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No. Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

Terlapor II mengenai peternak yang melakukan 
demo, kemudian Pemerintah 
merespon, kemudian Pemerintah 
mengambil kebijakan mengenai 
pengurangan telur tetas, cutting DOC, 
afkir dini PS. Apakah langkah-
langkah tersebut sebuah rangkaian 
dari hasil permohonan para petemak? 

Jawaban Ya. 

 

7. Saksi Saksi Musbar (Sekretaris Tim Ad hoc) 

dalam Butir 192 BAP tangal 1 Juni 2016 (vide 

Bukti B14) menyampaikan keterangan sebagai 

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

No. Pertanyaan / 
Jawaban 

Uraian 

25. Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Dipaksa dan terpaksa untuk 
tandatangan kesepakatan. Siapa 
yang memaksa hingga terpaksa 
dan kenapa mau dipaksa? 

Jawaban Dirjen menjelaskan bahwa afkir 
dini DOC PS dilakukan untuk 
membenahi struktur harga 
dengan mengatasnamakan 
kepentingan peternak rakyat 
dan bukan kepentingan 

poultry industry. Peternak 
rakyat yang dimaksud adalah 
peternak yang merasa dirinya 
tertindas dan yang melakukan 
demo. 

 

 

25.23.6 Pelaksanaan afkir dini memang diinstruksikan oleh 

Pemerintah cq Dirjen PKH, untuk melindungi 

kepentingan peternak, sehingga mendukung menjaga 

kelancaran dan keberlangsungan alur distribusi 

produk perunggasan dari hulu ke hilir. Dalam hal ini, 

apabila peternak terus mengalami kerugian (atau 

memperoleh pendapatan yang tidak wajar), maka alur 

distribusi produk perunggasan dapat terganggu yang 

kemudian akan merugikan semua pelaku usaha 



 

 
-385 - 

 

 

 

 

dalam alur budidaya ayam pedaging sebagaimana 

dijelaskan dalam Bagian C Kesimpulan ini. -------------  

25.23.7 Setelah diberlakukannya kebijakan afkir dini, harga 

ayam hidup mengalami kenaikan (vide Bukti C2).Hal 

ini menunjukkan bahwa kebijakan afkir dini yang 

dilakukan oleh Pemerintah berdampak semakin 

membaiknya pergerakan harga ayam hidup di level 

peternak. Dengan kenaikan harga ayam hidup 

tersebut, memberikan pencerahan kepada peternak 

untuk terus melakukan kegiatan usaha di industri 

budidaya ayam broiler. -------------------------------------  

25.23.8 Hal sebaliknya terjadi pada bulan Januari 2016 (vide 

Bukti C2), dimana harga ayam hidup kembali 

mengalami penurunan hingga jauh di bawah harga 

pokok produksi disebabkan dibatalkannya afkir dini 

periode kedua. Penurunan harga ini disebabkan juga 

adanya ekspektasi dari peternak untuk terus 

memproduksi ayam hidup lebih banyak karena pada 

periode sebelumnya harga ayam hidup semakin 

membaik. ------------------------------------------------------  

25.23.9 Bahwa dengan diberlakukannya kebijakan afkir dini 

yang tidak diinisiasi oleh Terlapor II, memberikan 

angin segar kepada peternak untuk tetap 

berkeinginan untuk bertahan di industri budidaya 

ayam pedaging. Jika kebijakan tersebut tidak 

dilaksanakan, maka dapat berakibat lebih buruk dari 

kondisi sekarang. Hal ini disampaikan oleh Ahli Faisal 

Basri dalam Butir 25 BAP tanggal 3 Agustus 2016 

(vide Bukti B41) sebagai berikut: -------------------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

25. Pertanyaan 
Terlapor II 

Dalam konteks yang diperiksa dalam 
persidangan ini terkait adanya over 
supply dan sebagainya, menurut Ahli 
apakah kebijakan itumenjadi suatu 
kewajiban? 

Jawaban … 
Jika pemerintah tidak berbuat apa-apa 
maka sudah pasti hitungan diatas 
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No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

kertas over supply, tidak perlu 
diobservasi dan itu mudah karena 
pelakunya hanya sedikit. Yang impor 
GGP hanya 1perusahaan, semua 
masuk melalui Badan Karantina 
sehingga bisadimonitor, tidak seperti 
beras yang saat ini sudah tidak ada 
lagi yangtahu persisnya perkiraannya 
berapa. Ada yang bilang swasembada, 
ada yang bilang kelebihan 5 juta ton, 
ada yang bilang kurang, ada yang 
bilang harus impor. Tidak ada satu pun 
sensus yang dapat memperkirakan 
berapa sebenarnya kebutuhan beras. 
Kalau ayam, estimasinya bisa dihitung 
lebih mudah untuk mengetahui over 
supply atau tidak karena rumusnya 
jelas. 1 GGP menghasilkan 40 GP, itu 
standar industri. 1 GP menghasilkan 40 
PS. 1 PS menghasilkan 130DOC, 
kemudian tinggal dikali saja impor 
berapa, pintu impornya hanya 1 dan 
semua melalui Badan Karantina. 
Sedemikian sangat mudah untuk 

mendeteksi terjadinya excess/over 
supply. Jika dibiarkan pemerintah 
maka 50% usaha peternak yang 

kecil-kecil akan mati, diganti yang 
besar-besar dengan kemampuan 

sedemikian rupa. Pemerintah 
mengkoreksi secara sadar meskipun 
dalam prakteknya pemerintah tidak 
akan mengakui kalau salah untuk 
kemudian melakukan koreksi. Jadi 
menurut saya sesimple itu. Akibat 
krisis tahun 2009, saya dan Mas Rofieq 
pernah melakukan survey di Jogja, 
pasca krisis sudah hancur dan jangan 
sampai karena ini menjadi lebih hancur 

lagi hingga tidak ada lagi usaha rakyat 
kecil independen. Bagi saya ini suatu 
tindakan koreksi, syukur pemerintah 
melakukan itu walaupun terlambat, 
paling tidak bisa mengamankan 
kejatuhan pelaku usaha kecil. 

 

25.23.10 Bahwa pelaksanaan afkir dini yang diinstruksikan 

oleh pemerintah merupakan kebijakan di luar 

kewenangan pelaku usaha dan peternak dan 

merupakan langkah terbaik dalam jangka pendek 
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dalam menghadapi kondisi kelebihan pasokan (over 

supply) yang telah dipraktekkan di negara maju. Hal 

ini disampaikan oleh Ahli Arief Daryanto dalam Butir 

17 BAP tanggal 3 Agustus 2016 (vide Bukti B41) 

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

 

No. 
Pertanyaan 

/ Jawaban 
Uraian 

17. Pertanyaan 

Terlapor I 

Optimisme 3 tahun yang lalu sehingga 
ada over supply, apakah langkah afkir 
dini merupakan sarana yang tepat 
untuk menutup biaya pokok produksi? 

Jawaban … 
Selama ini ketika tetjadi over supply 
dan kemudian Pemerintah yang 
memutuskan afkir dini, yang 
menanggung adalah 
perusahaanperusahaan. Tentu hal ini 
bukan kesalahan perusahaan-
perusahaan "breeder" dan para 
peternak semata tetapi karena 
kesalahan proyeksi. Afkir dini 
merupakan pilihan dari negara-negara 
maju dan berkembang tetapi tidak 
boleh dilakukan terus menerus 
melainkan cukup menjadi tindakan just 
only one shock setelah itu biarkan 
pasar bekerja. Jika tidak dilakukan 
afkir dini maka yang hidup hanya 
perusahaan menengah-besar yang 
mempunyai casflow bagus. Afkir dini 
dalam konteks hanya untuk 
memberikan shock terapi. Jalan lain 
misal hatchery egg yang tidak 
ditetaskan juga memberikan implikasi 
yang tidak ringan. Namun kebijakan 
afkir dini bukan satusatunya jalan 
tetapi harus dilengkapi dengan 
instrumen lain supaya industri 
perunggasan berdaya saing dan 
sustainable. Saya sebagai akademisi 
setuju tetapi harus pemerintah yang 
menerapkan bukan oleh perusahaan 
karena mereka saling merebutkan 
market share, sehingga sudah tepat 
pemerintah yang menginisiasi afkir 
dini. Pemerintah yang mengoreksi. 
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25.23.11 Dengan kondisi tersebut diatas, Majelis Komisi patut 

mempertimbangkan bahwa kebijakan afkir dini 

merupakan kebijakan yang diinisiasi oleh desakan 

peternak kepada Pemerintah untuk menjaga 

kelangsungan industri budidaya ayam pedaging. Jika 

kebijakan afkir dini yang merupakan kebijakan 

jangka pendek tidak dilaksanakan, maka akan 

memperburuk kondisi industri budidaya ayam 

pedaging. Untuk itu, kami Majelis Komisi harus 

menolak kesimpulan Tim Investigator bahwa 

pelaksanaan afkir dini adalah ditujukan untuk 

kepentingan ekonomi Para Terlapor, termasuk 

Terlapor II. ----------------------------------------------------  

25.24 Terlapor II terbukti tidak mendapatkan keuntungan berlebih 

dan tidak wajar yang diperoleh dari pelaksanaan instruksi afkir 

dini, justru Terlapor II mengalami kerugian investasi dan 

kehilangan potensi pendapatan dari sisa masa produksi Parent 

Stock yang diafkir dini. --------------------------------------------------  

25.24.1 Tim Investigator sama sekali tidak 

mempertimbangkan bahwa pelaksanaan afkir dini 

terhadap Parent Stock yang masih produktif 

menimbulkan potensi kerugian untuk Terlapor II 

dikarenakan PS merupakan aset yang dimiliki oleh 

Terlapor II dalam memproduksi DOC FS sebagai salah 

satu produk unggulan Terlapor II, sehingga ketika 

aset diafkir dini maka Terlapor II kehilangan potensi 

pendapatan sangat besar. ----------------------------------  

25.24.2 Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Pedoman Kartel (“Perkom No. 4/2010”), 

dalam menduga adanya praktik kartel diantara 

pelaku usaha adalah menemukan dan membuktikan 

motif/alasan kartel yang dimiliki pelaku usaha 

tersebut. Dalam hal ini, salah satu tujuan dari 

adanya kartel adalah untuk memperoleh keuntungan 

di atas keuntungan yang wajar yang dapat dibuktikan 

dengan adanya data yang menunjukkan keuntungan 
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yang berlebih atau excessive profit. sebagaimana 

dinyatakan dalam Perkom No. 4/2010 sebagai 

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

“Beberapa alat bukti untuk penanganan perkara kartel 

antara lain: 

... 

6. Hasil analisis pengolahan data yang menunjukkan 

keuntungan yang berlebih/excessive profit 

...” 

 

25.24.3 Bahwa pelaksanaan afkir dini yang diinstruksikan 

oleh Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam butir 

23, memberikan kerugian terhadap Terlapor II, 

sebagaimana dijelaskan Terlapor II dalam Butir 372 

BAP tanggal 3 Agustus 2016 (vide Bukti B41) sebagai 

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

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 

372. Pertanyaan 
Terlapor II 

Apakah dengan demikian Saudara 
sebenarnya tidak setuju dengan hasil 
kesepakatan tersebut? 

Jawaban Saat diperintahkan untuk afkir dini ini, 
saat itu kami terbersit rugi, sebetulnya 
kami tidak setuju tetapi perintah 
pemerintah itu harus dijalankan dan 
menurut Ditjen itu solusi paling rasional 
hari itu demi menyelesaikan masalah 
nasional. Seperti tadi kami sudah 
jelaskan bahwa ada 2 kali rapat, yaitu 
rapat pertama tanggal 22 April 2015 di 
situ kami tidak tandatangan dan 
tanggal 11 Mei 2015 dimana staf yang 
mewakili saya diusir dari ruang rapat. 
Itu bukti kami tidak menghendaki afkir 
dini. Tetapi seperti sudah dijelaskan 
kami harus nurut. 

 

25.24.4 Berdasarkan perhitungan porsi afkir dini 

sebagaimana disampaikan dalam Butir 23, kerugian 

yang timbul akibat dilaksanakannya instruksi afkir 

dini tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (vide 

Bukti T2-11): -------------------------------------------------  

1. Dengan ketentuan afkir dini yang dkeluarkan 

oleh Pemerintah bahwa usia PS yang akan di 
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afkir adalah usia PS minimum usia (week of age) 

50 minggu. Kemudian dengan akumulasi DOC 

yang hilang akibat afkir dini adalah sebesar 

39.92 ekor yang memiliki nilai sebesar Rp. 

35.327/ekor PS. ----------------------------------------  

2. Dengan perhitungan tersebut, maka kerugian 

yang diderita Terlapor II akibat pelaksanaan 

kebijakan afkir dini adalah: --------------------------  

 

Kerugian Afkir Dini=(Harga DOC FS x Akumulasi 

DOC yang hilang jumlah ekor afkir dini) – (Total 

Afkir Dini x 3.5kg x 10.000) 

Potensi Kerugian Afkir Dini 
Tahap I 

Potensi Kerugian Afkir Dini 
Tahap II 

Potensi kerugian = (6.750 x 
39.92 x 318.838)  
 

Potensi Kerugian Tahap I =  
Rp. 85.914.087.480 (Delapan 
puluh lima miliar Sembilan 

ratus empat belas juta 
delapan puluh tuju ribu 

empat ratus delapan puluh 
rupiah) 

Potensi kerugian = (6.395 x 
39.92 x 420.237)  
 

Potensi Kerugian Tahap II =  
Rp. 107.281.631.351 (seratus 
tujuh miliar dua ratus 

delapan puluh satu juta enam 
ratus tiga puluh satu ribu tiga 

ratus lima puluh satu rupiah) 

 

3. Dengan demikian, total kerugian riil dan 

opportunity loss yang diperoleh Terlapor II akibat 

pelaksanaan kebijakan afkir dini Tahap 1 dan 

Tahap 2 adalah sebesar Rp. 193.195.718.831 – 

(739.075 x 3.5 x 10.000) = Rp. 167.328.093.831 ( 

seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus dua 

puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu 

delapan ratus tiga puluh satu rupiah). -------------  

25.24.5 Pelaksanaan afkir dini akan berakibat penambahan 

biaya yang harus dikeluarkan oleh Terlapor II. Hal ini 

sebagaimana disampaikan oleh Ahli Faisal Basri 

dalam Butir 55 BAP tanggal 3 Agustus 2016 (vide 

Bukti B41) sebagai berikut: --------------------------------  

No. 
Pertanyaan 
/ Jawaban 

Uraian 
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55. Pertanyaan 
Investigator 

Ketika harga terus menurun dan 
produksi masih berlangsung terus 
menerus tidak bisa dihentikan, 
kemudian bagaimana menyikapi 
kondisi itu ketika pemerintah tidak 
campur tangan. Apakah perilaku 
pelaku usaha itu ada motif yang 
diinginkan. Apakah Ahli punya 
pengamatan atau melakukan 
penelitian? 

Jawaban Tidak. Justru kalau prosesnya 
dibiarkan maka akan menyebabkan 
industri perunggasan yang sudah 
terintegrasi hulu dan hilir akan 
dikuasai oleh 1/2/3/4 perusahaan 
makanya dilakukan secara cepat 
walaupun 44 pertemuan itu 
membahas apakah akan dilakukan 
secara proporsional, yang pangsa 
pasarnya 70 potong 70, yang pangsa 
pasamya 10 potong 10, yang pangsa 
pasamya kecil tidak dipotong, 
ributnya di situ karena setiap pelaku 
ingin potongnya sesedikit mungkin. 
Karena afkir dini itu sendiri kan 
ongkos. 

 

25.24.6 Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa 

pelaksanaan afkir dini merupakan biaya tambahan 

yang harus dikeluarkan oleh Terlapor II yang 

berakibat timbulnya kerugian yang sangat besar dari 

Terlapor II. Biaya tambahan yang muncul semata-

mata ditanggung Terlapor II karena kepatuhan 

terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Pertanian selaku regulator di industri 

pembibitan dan budidaya ayam pedaging di 

Indonesia. -----------------------------------------------------  

25.24.7 Berdasarkan fakta diatas, terbukti bahwa Terlapor II 

tidak meperoleh keuntungan yang eksesif atau tidak 

wajar akibat diberlakukannya instruksi afkir dini oleh 

Pemerintah. Untuk itu, sepatutnya Majelis Komisi 

mempertimbangkan fakta tersebut, dikarenakan 

bukannya memperoleh keuntungan yang berlebihan, 

Terlapor II malah justru memperoleh kerugian akibat 

diberlakukannya kebijakan afkir dini. Dengan 
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demikian, tuduhan Tim Investigator kepada Terlapor 

II yang memperoleh keuntungan yang tidak wajar 

adalah salah dan tidak berdasar. -------------------------  

25.25 Tuduhan Investigator dalam sidang pemeriksaan Terlapor II 

yang bersifat asumsi belaka dan tidak berdasar. -------------------  

25.25.1 Dalam proses persidangan pemeriksaan Terlapor II 

pada tanggal 9 Agustus 2016, Tim Investigator telah 

menuduh bahwa Terlapor II telah menggunakan 

tangan pemerintah untuk memaksa breeder kecil 

untuk melakukan afkir dini sehingga pada afkirnya 

breeder kecil akhirnya hanya pasrah dan akibatnya 

“mati”. Kami dengan tegas menolak tuduhan Tim 

Investigator ini karena tuduhan tersebut tidak 

berdasar serta tidak relevan dengan perkara a quo 

(vide Bukti B44). ---------------------------------------------  

25.25.2 Sebagaimana yang telah kami jelaskan pada Bagian D 

Kesimpulan ini, sudah jelas bahwa permasalahan 

over supply DOC sudah dirasakan oleh peternak dan 

breeder sejak Kuartal IV 2013 sehingga tidak ada 

alasan bahwa Terlapor II lah yang menghembuskan 

isu over supply. Jadi informasi yang disampaikan 

Terlapor II ke para investor mengenai kondisi over 

supply bukanlah suatu rumor melainkan informasi 

yang mengenai keadaanya yang nyata-nyata terjadi di 

pasar perunggasan. -----------------------------------------  

25.25.3 Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, 

sudah jelas bahwa keterlibatan pemerintah dalam 

upaya menyeimbangkan permintaan dan penawaran 

DOC FS dan live bird didasarkan pada tuntutan yang 

disuarakan oleh para peternak, khususnya peternak 

mandiri, dan bukan karena tuntutan breeder, 

terlebih-lebih tuntutan dari Terlapor II. Keterlibatan 

Terlapor II dalam pembahasan untuk mencari solusi 

atas permasalahan over supply sepenuhnya atas 

dasar undangan dari Pemerintah dan merupakan 

wujud partisipasi Terlapor II sebagai stakeholder 
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perunggasan di Indonesia, sehingga partisipasi 

Terlapor II sudah sepatutnya dihargai karena 

partisipasi Terlapor II tersebut sudah menghabiskan 

banyak sumber daya ekonomi, baik waktu maupun 

tenaga (vide Bukti B44, C1-C4 Penyelidikan). ----------  

25.25.4 Selain itu, kami juga ingin menegaskan bahwa 

pembahasan untuk mencari solusi terhadap over 

supply DOC FS sudah dimulai sejak Desember 2013 

oleh Kementan sebagai respon terhadap demo 

peternak yang dilakukan di bulan November 2013 

sehingga sangat tidak berdasar tuduhan Tim 

Investigator bahwa Terlapor II menghembuskan isu 

over supply pada tahun 2014 dengan menyebutkan 

adanya over supply dalam Laporan Tahunan 2014 

Terlapor II, yang mana Laporan Tahunan 2014 itu 

sendiri diterbitkan sekitar April 2015. Sangat tidak 

masuk akal bahwa Terlapor II bisa mempengaruhi 

proses yang sudah dimulai sejak tahun 2013 dengan 

publikasi yang terbit pada tahun 2015 (vide Bukti T2-

5). ---------------------------------------------------------------  

25.25.5 Namun apabila Tim Investigator tetap bersikukuh 

dengan tuduhan terhadap Terlapor II yang tidak 

berdasar tersebut, maka kami perlu menyampaikan 

bahwa tuduhan tersebut tidak relevan dengan 

tuduhan kartel dalam perkara a quo dan juga bukan 

ranah dari hukum persaingan usaha. --------------------  

 

25.26 Terbukti tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 11 UU No. 5 

Tahun 1999 karena unsur-unsur pasal tersebut tidak 

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

25.26.1 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 
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mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat”. ----------------------------  

25.26.2 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.  

25.26.3 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 

 

25.26.4 Bahwa Tim Investigator menyatakan adanya 

kesepakatan yang dilakukan oleh Para Terlapor untuk 

mengurangi pasokan DOC FS dengan afkir dini PS 

melalui kesepakatan tertulis tertanggal 14 September 

2015 yang telah dibuat oleh 12 perusahaan 

pembibitan. ---------------------------------------------------  

25.26.5 Pemerintah cq Dirjen PKH memberikan dan 

menyampaikan instruksi kepada Para Terlapor untuk 

melakukan pengafkiran dini 6 (enam) juta ekor PS. 

Instruksi afkir dini yang akan dilakukan dalam 3 

(tiga) tahap ini kemudian dituangkan ke dalam Surat 

Dirjen PKH terkait Afkir Dini Tahap 1, Surat Dirjen 

PKH terkait Afkir Dini Tahap 2 serta Surat Dirjen PKH 

terkait Pelaksanaan Afkir Dini Tahap 2. -----------------  
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25.26.6 Bahwa instruksi Pemerintah cq Dirjen PKH adalah 

suatu tindakan sepihak dari Pemerintah cq Dirjen 

PKH, dimana Terlapor II tidak memiliki pilihan lain 

selain kewajiban untuk melaksanakannya, dimana 

Pemerintah cq Dirjen PKH juga telah memberi 

peringatan kepada Terlapor II yang pada pokoknya 

akan memberikan sanksi jika instruksi dimaksud 

tidak dilaksanakan. -----------------------------------------  

25.26.7 Bahwa pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh 

Terlapor II dan pelaku usaha breeder lainnya hampir 

selalu diselenggarakan oleh Pemerintah cq Dirjen 

PKH, dilakukan di tempat Pemerintah cq Dirjen PKH, 

atas undangan Pemerintah cq Dirjen PKH, serta 

dihadiri oleh Pemerintah cq Dirjen PKH. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya undangan dari Pemerintah 

cq Dirjen PKH kepada para breeder di setiap 

pertemuan yang dilakukan. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa afkir dini tersebut adalah 

instruksi dari Pemerintah cq Dirjen PKH dan para 

pelaku usaha, termasuk Terlapor II, tidak memiliki 

pilihan lain selain darimelaksanakan instruksi yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah cq Dirjen PKH tersebut. 

25.26.8 Pelaksanaan afkir dini oleh Terlapor II merupakan 

pelaksanaan dari kewajiban hukum yang 

diinstruksikan Pemerintah Republik Indonesia 

kepada terlapor II yang taat pada hukum. Dengan 

kata lain, motif dari pelaksanaan afkir dini tersebut 

adalah semata-mata dalam rangka pemenuhan dan 

kepatuhan Terlapor II terhadap kewajiban hukumnya, 

in casu instruksi Pemerintah cq Dirjen PKH. ------------  

25.26.9 Berdasarkan alat-alat bukti yang diungkap dalam 

persidangan, telah terbukti bahwa pelaksanaan afkir 

dini secara yuridis merupakan suatu bentuk dari 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, hal mana yang juga merupakan kewenangan 

atributif dari Pemerintah c.q. Dirjen PKH sesuai 
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dengan wewenangnya menurut hukum, telah menjadi 

kebijakan dari Pemerintah c.q.Dirjen PKH satu dan 

lain hal dengan mempertimbangkan adanya berbagai 

permasalahan yang dihadapi oleh para peternak, 

khususnya terhadap permasalahan rendahnya harga 

ayam di bawah HPP. ----------------------------------------  

25.26.10 Hasil Rapat tanggal 14 September 2015 tidak 

memenuhi unsur kesepakatan berdasarkan Pasal 

1320 KUHPer karena hasil kesepakatan tersebut 

merupakan pelaksanaan dari instruksi Pemerintah cq 

Dirjen PKH, dimana pelanggarannya diancam dengan 

suatu sanksi. Dalam suatu perjanjian, terdapat 

kebebasan dari para pihak dalam memilih untuk 

memberikan kesepakatannya atas objek perjanjian 

atau tidak. Dalam Perkara a quo, Para Terlapor, 

khususnya Terlapor II, tidak memiliki kebebasan 

memilih tersebut, karena jika suatu Terlapor II tidak 

mau melakukan tindakan yang diinstruksikan, maka 

Terlapor II akan dikenakan sanksi oleh Pemerintah cq 

Dirjen PKH. ---------------------------------------------------  

25.26.11 Hasil Rapat 14 September 2015 bukanlah dan tidak 

dapat dianggap sebagai suatu kesepakatan karena 

sanksi tersebut merupakan sebuah ancaman. Oleh 

karenanya Terlapor II dalam melaksanakan afkir dini 

harus dilihat sebagai pelaksanaan kewajiban hukum 

dari Terlapor II berdasarkan instruksi dari 

Pemerintah cq Dirjen PKH. Sehingga tidak dapat 

dikategorikan sebagai pelanggaran UU No. 5/1999. ---  

25.26.12 Berdasarkan kronologis pelaksanaan afkir dini oleh 

Para Terlapor, termasuk Terlapor II, sudah jelas 

bahwa yang menjadi dasar dari pelaksanaan afkir dini 

tersebut adalah Surat Dirjen PKH dan bukan Hasil 

Rapat tertanggal 14 September 2015. --------------------  

25.26.13 Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa tidak 

ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa 

terdapat perjanjian antara Terlapor II bersama Para 
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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 

 

25.26.14 Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui 

bahwa pelaksanaan afkir dini dilatarbelakangi oleh 

demo aspiratif yang dilakukan oleh peternak dalam 

menanggapi rendahnya harga ayam hidup (livebird) 

yang sangat rendah hingga dibawah harga pokok 

produksi. ------------------------------------------------------  

25.26.15 Bahwa terdapat rantai distribusi yang panjang dari 

breeder hingga terbentuknya harga pada konsumen 

akhir. Terlapor II sebagai breeder tidak melakukan 

kegiatan usaha dalam alur tata niaga live bird dan 

ayam karkas dan pada faktanya tidak terlibat dalam 

penentuan harga ayam di tingkat konsumen akhir. ---  

25.26.16 Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 

kenaikan harga DOC FS tidak akan signifikan 

mempengaruhi kenaikan harga ayam hidup. Hal ini 

dikarenakan kontribusi biaya DOC FS dalam struktur 

biaya budidaya ayam pedaging hanya sebesar 20% - 

30%, jika dibandingkan dengan pakan dengan 

kontribusi 70% - 80%. Kontribusi kenaikan harga 

DOC FS tidak akan banyak mempengaruhi kenaikan 

harga ayam hidup di level peternak. ----------------------  

25.26.17 Bahwa harga pokok produksi yang dikeluarkan oleh 

peternak tidak memiliki korelasi dengan harga karkas 

kepada konsumen akhir. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa kebijakan afkir dini yang dilakukan 

oleh Para Terlapor, khususnya Terlapor II, tidak akan 

mempengaruhi harga karkas ayam di konsumen 

akhir dikarenakan karakteristik industri yang 

berbeda dan diluar kontrol Terlapor II. ------------------  
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25.26.18 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 

 

25.26.19 Bahwa berdasarkan Butir 139 sampai dengan Butir 

145, pada pokoknya menyampaikan bahwa kebijakan 

afkir dini bukan inisiatif dari Terlapor II dan 

pelaksanaan afkir dini oleh Terlapor II hanya lah 

bentuk kepatuhan yang dilakukan oleh Terlapor II 

kepada Pemerintah selaku regulator. --------------------  

25.26.20 Bahwa kebijakan afkir dini dilatarbelakangi oleh 

demo yang dilakukan oleh peternak kepada 

Pemerintah untuk mengatur nilai pasokan DOC FS 

yang dinilai telah kelebihan pasokan (over supply). ----  

25.26.21 Bahwa fakta mengenai telah terjadinya kelebihan 

pasokan didukung oleh alat bukti berupa: --------------  

a. Keterangan para Saksi dalam persidangan yang 

menyatakan bahwa harga liverbird yang turun 

secara terus menerus. 

b. Dokumen presentasi yang disampaikan kepada 

public; 

c. Perubahan kebijakan impr GPS yang dilakukan 

oleh Kementerian Pertanian dengan pemberlakuan 

pembatasan impor pada 2015; 

d. Dokumen dari asosiasi peternak dan dokumen 

laporan keuangan pelaku usaha lain selain 

Terlapor; dan 

e. Keterangan Ahli yang menyatakan bahwa harga 

yang turun secara terus menerus membuktikan 

telah terjadi kelebihan pasokan di level DOC FS. 

25.26.22 Bahwa dalam perkara a quo, mekanisme evaluasi dan 

pengawasan pelaksaan afkir dini serta jenis sanksi 

yang akan dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang 
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tidak ikut serta diputuskan oleh Pemerintah, yang 

dikonkritkan dalam suatu instruksi Dirjen PKH, dan 

jenis sanksinya pun adalah jenis sanksi yang hanya 

dapat diberikan oleh Pemerintah, bukan oleh Para 

Terlapor, termasuk Terlapor II. ----------------------------  

25.26.23 Bahwa mekanisme pengawasan terhadap pelaksaan 

afkir dini dan jenis sanksi terhadap pelaku usaha 

yang tidak ikut melaksanakan afkir dini ditetapkan 

oleh Pemerintah sehingga dengan demikian tindakan 

afkir dini oleh Terlapor II tidak dapat dianggap akibat 

adanya kesepakatan/perjanjian kartel, melainkan 

suatu perbuatan untuk melaksanakan kebijakan 

Pemerintah. ---------------------------------------------------  

25.26.24 Pelaksanaan afkir dini memang diinstruksikan oleh 

Pemerintah cq Dirjen PKH, untuk melindungi 

kepentingan peternak dan merupakan langkah 

terbaik dalam jangka pendek, sehingga mendukung 

menjaga kelancaran dan keberlangsungan alur 

distribusi produk perunggasan dari hulu ke hilir yang 

tidak merugikan pihak terkait. ----------------------------  

25.26.25 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 

 

25.26.26 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. ---------------------------------------------------------  
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25.26.27 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. --------------------------  

25.26.28 Kebijakan afkir dini merupakan kebijakan yang 

memaksa para pelaku usaha untuk menambah biaya 

khususnya dalam investasi dikarenakan PS 

merupakan investasi dalam kegiatan memperoduksi 

DOC FS. Dalam hal ini Terlapor II tidak meperoleh 

keuntungan yang berlebihan, malah alih-alih bukan 

memperoleh keuntungan, pelaksanaan kebijakan 

afkir dini justru mengakibatkan kerugian riil dan 

opportunity loss yang sangat besar kepada Terlapor II 

dengan total kerugian sebesar Rp. 167.328.093.831 ( 

seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh 

delapan juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus 

tiga puluh satu rupiah). ------------------------------------  

25.26.29 Kalaupun dianggap bahwa pelaksanaan afkir dini 

memiliki dampak terhadap pasar, maka Terlapor II 

tidak dapat dikenakan beban tanggung jawab atas 

dampak tersebut (tidak ada liability) karena 

pelaksanaan afkir dini yang dilaksanakan oleh 

Terlapor II didasarkan kepada kebijakan Pemerintah 

yang mana Terlapor II memiliki kewajiban hukum 

untuk melaksanakannya dibawah ancaman sanksi 

sehingga dkecualikan dari dari pelaksanaan UU No. 5 

Tahun 1999 berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf a 

UU No. 5 Tahun 1999. --------------------------------------  

25.26.30 Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa 

unsur praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa Terlapor II sama sekali tidak 

melanggar Pasal 11 UU No. 5/1999. ---------------------  
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Petitum. ------------------------------------------------------------------------------  

25.27 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 II telah 

melanggar Pasal 11 UU No. 5/1999 sebagaimana yang 

disampaikan Tim Investigator dalam LDP tanggal 15 Maret 

2016. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Komisi Yang 

Terhormat mengeluarkan putusan yang pada pokoknya 

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

25.27.1 Bahwa Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 11 

UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------------------  

26. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil 

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

26.1 Tentang KPPU tidak berwenang memeriksa perkara a quo karena 

perkara a quo tidak termasuk objek perkara persaingan usaha 

melainkan merupakan suatu kebijakan persaingan dari 

Pemerintah. ----------------------------------------------------------------  

26.1.1 Bahwa KPPU telah memeriksa Terlapor III dalam 

tuduhan melakukan pengaturan produksi bibit ayam 

pedaging (broiler) di Indonesia karena telah 

melaksanakan afkir dini dan menandatangani hasil 

kesepakatan rapat pembahasan permasalahan dan 

solusi mengatasi keterpurukan harga ayam ras hidup 

di tingkat peternak tertanggal                       14 

September 2015 (“Hasil Kesepakatan 14 September 

2015). ------------------------------------------------------------------  

26.1.2 Bahwa Tim Investigator telah salah dalam 

merumuskan objek perkara dalam perkara a quo 

sebagaimana terlihat dalam Butir 5 halaman 3 LDP, 

karena hasil kesepakatan 14 September 2015 

bukanlah objek perkara hukum persaingan usaha, 

melainkan merupakan suatu bentuk kebijakan 

Pemerintah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian 

Pertanian (“Dirjen PKH”) dalam melaksanakan tugas 
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serta kewenangannya guna menjaga stabilitas harga 

dan melindungi peternak. ------------------------------------  

26.1.3 Bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 

2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”) telah 

mengatur kewajiban Pemerintah dalam menjamin 

terkendalinya harga barang kebutuhan pokok dan 

barang penting, dengan salah satu tujuannya untuk 

melindungi kepentingan produsen. ---------------------------  

(1) “Dalam kondisi tertentu yang dapat menganggu 

kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah 

berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi 

harga Barang kebutuhan pokok dan Barang 

penting” -----------------------------------------------------------------  

(2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang 

kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga 

keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan 

melindungi pendapatan produsen.” --------------------  

26.1.4 Bahwa produk ayam ras atau live bird merupakan 

Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2 ayat (6) huruf a angka 3 Peraturan Presiden No. 

71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan 

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (“PP No. 

71/2015”) dan peternak secara faktual adalah 

produsen dari ayam ras atau live bird. ---------------------  

Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:  ----------------------  

… 
3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan 

perikanan;  
a)  daging sapi;  
b)  daging ayam ras;  
c)  telur ayam ras;  
d)  ikan segar yaitu bandeng, kembung dan 
tongkol/tuna/cakalang.” 
 

26.1.5 Bahwa pentingnya campur tangan atau intervensi 

Pemerintah terkait barang kebutuhan pokok telah 

dijelaskan pula dalam keterangan Ahli sebagai berikut: 
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26.1.5.1 Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. 

dalam paragraf 2 halaman 2 dan paragraf 3 

halaman 7 BAP Ahli, sebagai berikut (vide 

bukti B32): ---------------------------------------  

“Pangan merupakan hal yang sangat 

penting karena menyangkut hajat hidup 

orang banyak. Oleh karena itu, apabila 

terdapat permasalahan di bidang pangan 

sudah seharusnya Negara atau Pemerintah 

ikut campur atau hadir menyelesaikan 

permasalahan tersebut.” -----------------------  

“Negara punya kewajiban untuk mengambil 

tindakan sesuai dengan kewenangan yang 

dimilikinya dan melaksanakannya secara 

hukum tindakan yang diambil tersebut. Pun 

tatkala tidak ada aturannya secara 

mendetail, negara harus tetap mengambil 

langkah sebagai bagian dari tanggung 

jawab negara dalam bentuk diskresi.” ------  

26.1.5.2 Faisal Basri, S.E., M.M. dalam butir 7 dan 

8 halaman 3 BAP Ahli, sebagai berikut 

(vide bukti B41): --------------------------------  

“Ketidakseimbangan pasar sehingga 

menjauh dari kondisi pareto efficient 

merupakan salah satu pembenaran bagi 

pemerintah melakukan intervensi pasar. 

Apalagi terhadap komoditas pangan yang 

menjadi kebutuhan pokok rakyat dan 

produknya memiliki karAktaristik khusus. 

Di hampir semua negara, baik negara 

berkembang maupun negara maju, 

pemerintah melakukan campur tangan 

untuk menghindari gejolak sosial dan politik 

akibat instabilitas harga pangan, food 

security matters, ongkos politik dan sosial 

bisa lebih mahal dari ongkos ekonomi. --------  
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Pemerintah melakukan intervensi untuk 

mengkoreksi ketidaksempurnaan pasar, 

untuk mendekatkan pada kondisi pareto 

efficient. Tentu saja ada alasan non-

ekonomi, yakni untuk menjaga volatilitas 

harga, menekan laju inflasi, dan melindungi 

rakyat yang rentan atas kenaikan harga 

kebutuhan pokok dan melindungi produsen 

kecil.” ---------------------------------------------------------  

26.1.6 Bahwa lebih lanjut, intervensi Pemerintah ini juga 

dikenal dalam perspektif persaingan usaha sebagai 

suatu kebijakan persaingan (competition policy), 

sebagaimana terlihat dalam buku Hukum Persaingan 

Usaha Antara Teks & Konteks (2009) yang diterbitkan 

oleh KPPU hal. 38, sebagai berikut: “Kebijakan 

persaingan (competition policy) merupakan salah satu 

bentuk intervensi pemerintah di pasar selain dari 

regulasi ekonomi.” ---------------------------------------------  

26.1.7 Bahwa terkait kebijakan persaingan, Pemerintah 

sendiri dapat memiliki akibat pro persaingan atau anti 

persaingan, dan Pemerintah berwenang dan 

dibenarkan untuk mengeluarkan kebijakan yang 

bersifat anti persaingan. --------------------------------------   

26.1.8 Bahwa hal diatas ditegaskan oleh Ahli Ditha 

Wiradiputra, S.H., M.E. dalam butir 4 halaman 5 

Pendapat Hukum Ahli Hukum Dalam Perkara Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-I/2016 

pada Tahap Pemeriksaan Lanjutan, sebagai berikut: ---   

“Di dalam ilmu ekonomi, Pemerintah dibenarkan untuk 

mengeluarkan kebijakan yang terkadang bersifat anti 

persaingan, karena terkadang di dalam pasar tidak 

semua permasalahan yang ada dapat diselesaikan 

melalui mekanisme pasar atau menurut Gregory Mankiw 

pasar terkadang gagal mengalokasikan sumber-sumber 

daya secara efektif oleh kemampuannya sendiri, atau 

dengan kata lain invicible hand tidak mampu memandu 
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pasar mengalokasikan sumber-sumber daya secara 

efesien yang oleh para ekonom disebut sebagai 

kegagalan pasar (market failure). Menurut Mankiw ada 

dua alasan umum bagi Pemerintah untuk melakukan 

intervensi di bidang ekonomi yaitu mendukung efesiensi 

dan pemerataan.”. ---------------------------------------------  

26.1.9 Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya untuk 

mengeluarkan kebijakan, Pemerintah memiliki 

kekebalan atau imunitas sehingga kebijakan 

Pemerintah tersebut tidaklah dapat dipersalahkan atau 

dipermasalahkan oleh otoritas penegak hukum 

persaingan berdasarkan teori State Action Doctrine. -----  

26.1.10 Bahwa lebih lanjut, apabila kebijakan Pemerintah 

tersebut kemudian diperintahkan untuk dilaksanakan 

oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha yang 

menjalankan Kebijakan Persaingan (Competition Policy) 

Pemerintah tersebut juga tidak dapat dipersalahkan 

atau dikenakan sanksi atas pelaksanaan Kebijakan 

Persaingan (Competition Policy) tersebut oleh otoritas 

penegak hukum persaingan usaha. ------------------------  

26.1.11 Bahwa hal diatas ditegaskan dalam Berita Acara 

Sidang Majelis Komisi Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., 

M.E. sebagai berikut (vide bukti B35): ---------------------  

8. Pertanyaan 
Terlapor III 

Dari sudut pandang hukum persaingan usaha, 
apakah ada dasar pembenar atau dasar 
kewenangan Pemerintah dalam mengambil 
kewenangan berupa tindakan kebijakan persaingan 
yang anti persaingan?  
Apakah ada imunitas bagi negara ketika negara 
mengambil kebijakan persaingan yang anti 
persaingan tersebut?  
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Jawaban Dalam hukum persaingan, kewenangan 
Pemerintah dalam mengambil tindakan-
tindakan ekonomi atau tindakan dalam dunia 

usaha disebut sebagai State Action Doctrine. 
Jadi Pemerintah memiliki kewenangan dalam 

mengambil tindakan-tindakan terhadap pasar.  
 
Pemerintah tidak bisa dipersalahkan atau 

dengan kata lain Pemerintah diberikan hak 
imunitas terhadap kebijakan yang ia ambil, 
dan bahkan pelaku usaha yang melaksanakan 
kebijakan Pemerintah itu pun tidak bisa 
dipersalahkan, karena pelaku usaha 

mempunyai kewajiban untuk melaksanakan 
perintah dari Pemerintah sebagai pihak atau 

otoritas yang memiliki kewenangan. 

9. Pertanyaan 
Terlapor III 

Apabila suatu kebijakan diperintahkan oleh 
Pemerintah untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha, 
sementara Ahli tadi menyampaikan bahwa negara 
tidak bisa dipersalahkan atau diberikan imunitas 
terhadap kebijakannya, lalu apakah pelaku 
usaha tersebut dapat disalahkan atau 

dihukum jika melaksanakan perintah dari 
kebijakan Pemerintah? 
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 Jawaban Tidak bisa. Saya ilustrasikan sebagai berikut, 
Pemerintah menunjuk badan usaha PT Berdikari 
atau Bulog untuk menjual suatu produk dengan 
harga rendah, sementara pelaku usaha yang lain 
melihat itu sebagai suatu predatory pricing, karena 
menjual di bawah harga produksi. Dari sudut 
pandang hukum persaingan, maka dapat dikatakan 
itu melanggar hukum persaingan, namun karena PT 
Berdikari atau Bulog tersebut melaksanakan 
perintah dari Pemerintah untuk menurunkan harga, 
maka keduanya tidak bisa disalahkan.  
… 
Hal ini akan menjadi masalah, jika seandainya 
setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah 
kemudian diuji, karena akan timbul kekhawatiran 
dari pihak-pihak atau pelaku usaha yang menjadi 
objek dari kebijakan Pemerintah, sehingga mereka 
tidak akan mau mengikuti lagi kebijakan yang 
dibuat oleh Pemerintah, karena takut dipersalahkan. 
Misalnya, Pemerintah menginstruksikan pelaku 
usaha untuk menjual dengan harga tertentu yang 
sudah ditetapkan oleh Pemerintah, maka mereka 
tidak akan melaksanakan instruksi Pemerintah 
tersebut karena khawatir akan dianggap melakukan 
price fixing, atau ketika Pemerintah meminta kepada 
pelaku usaha menetapkan jumlah yang harus 
masuk ke pasar sekian jumlahnya, maka pelaku 
usaha tidak akan melaksanakan instruksi 
Pemerintah tersebut karena pelaku usaha khawatir 
dianggap melakukan kartel.  
Jadi, tidak semua persoalan bisa diselesaikan 

melalui kacamata hukum persaingan usaha. 

 

26.1.12 Bahwa lebih lanjut, Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. 

juga menegaskan bahwa pelaku usaha yang 

menjalankan kebijakan pemerintah tidak dapat 

dikenakan Undang-Undang Persaingan Usaha, 

sebagaimana disampaikan dalam butir 4 halaman 6 

Pendapat Ahli Ditha Wiradiputra, sebagai berikut: ------  

“Pengecualian pemberlakuan hukum persaingan 

terhadap tindakan yang diambil oleh pemerintah juga 

disebutkan di dalam Model Law on Competition yang 

diterbitkan oleh United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD), dimana disebutkan pada 

halaman 3 mengenai bagian ruang lingkup 

keberlakukan (scope of application): “Does not apply to 

sovereign acts of the State itself, or to those local 
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goverments, or to acts of enterprises or natural persons 

which are compelled or supervised by the State or by 

local governments or branches of government acting 

within their delegated power. -----------------------------------------  

Berdasarkan Model Law on Competition yang 

diterbitkan UNCTAD, jelas bahwa hukum persaingan 

tidak bisa diterapkan kepada kebijakan yang diambil 

oleh Pemerintah, dan juga bahkan bagi perusahaan dan 

perseorangan yang menjalankan atau melaksanakan 

perintah dari Pemerintah, juga tidak dapat dikenakan 

Undang-Undang Persaingan Usaha.” -----------------------------  

26.1.13 Bahwa hal yang sama juga dinyatakan dalam paragraf 

2 halaman 7 Keterangan Ahli Zainal Arifin Muchtar, 

yang turut menegaskan bahwa pelaku usaha yang 

melaksanakan kebijakan Pemerintah wajib memperoleh 

perlindungan hukum dan tidak dapat dipersalahkan 

karena melaksanakan instruksi Pemerintah, sebagai 

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

“Dalam hal berdasarkan asas kepercayaan, warga 

Negara atau badan hukum perdata melaksanakan 

suatu keputusan atau kebijakan Pemerintah, maka 

warga Negara atau badan hukum perdata tersebut perlu 

mendapatkan perlindungan hukum. Perlunya 

perlindungan hukum tersebut juga dalam konteks 

supaya adanya kepastian hukum bagi warga Negara 

atau badan hukum perdata yang melaksanakan 

keputusan atau kebijakan Pemerintah yang 

berwenang.” -----------------------------------------------------------------  

26.1.14 Bahwa seluruh penjelasan diatas membuktikan secara 

tidak terbantahkan bahwa:  ---------------------------------  

26.1.14.1 KPPU tidak berwenang memeriksa dan 

menerapkan hukum persaingan usaha 

atau UU No. 5/1999 dalam perkara a quo 

karena pelaksanaan afkir dini dan 

penandatanganan Hasil Kesepakatan 14 

September 2015 yang dilaksanakan oleh 
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Terlapor III adalah suatu kebijakan 

Pemerintah. --------------------------------------   

26.1.14.2 Terlapor III tidak dapat diperiksa, 

dipersalahkan dan dihukum berdasarkan 

UU No. 5/1999 atas tindakannya 

melaksanakan afkir dini dan 

menandatangani Hasil Kesepakatan 14 

September 2015 karena hanya 

melaksanakan kebijakan Pemerintah. ------  

26.1.15 Bahwa selain itu, telah terbukti secara tidak 

terbantahkan dalam persidangan bahwa Hasil 

Kesepakatan 14 September 2015 juga telah 

dikonsultasikan terlebih dulu oleh Menteri Pertanian 

kepada Ketua KPPU, Bpk. Syarkawi Rauf, yang telah 

menyatakan bahwa hal kebijakan Pemerintah ini 

adalah bukanlah kartel, sebagaimana disampaikan 

dalam keterangan beberapa Terlapor sebagai berikut: --  

26.1.15.1 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Terlapor IX PT Wonokoyo 

Jaya Corporindo pada Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 15 Agustus 2016 sebagai 

berikut (vide bukti B52): ----------------------  

156. Pertanyaan 
Investigator 

Kesepakatan dilakukan pada tanggal 14 
September dan afkir dilakukan pada tanggal 
24 Oktober setelah mendapatkan surat 
kedua. Jadi ada jeda 1 bulan. Apakah 
Saudara pernah mengirimkan surat protes 
ketidaksetujuan yang menunjukan Saudara 
tidak sepakat dengan pemerintah? 

Jawaban Protes tertulis tidak, tapi kami menanyakan 

dalam arti apakah ini tidak ada unsur yang 
bertentangan dengan institusi yang lain 
misalnya KPPU. Ketika rapat tanggal                 

14 September itu ada yang 
menyampaikan pemerintah agar kita 

tandatangan karena kita sudah 
konsultasi dengan KPPU dan menurut 
jawaban KPPU selama                      ada 

unsur pemerintah maka itu bukan 
kartel.                     Kemudian ada ancaman 

bagi yang tidak mau tanda tangan, maka 
ijin yang berkaitan pengurusan impor akan 
ditinjau ulang oleh Dirjen Peternakan. 
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26.1.15.2 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Terlapor V PT Taat Indah 

Bersinar pada Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 11 Agustus 2016 sebagai berirkut 

(vide bukti B48): --------------------------------  

144 Pertanyaan 
Investigator 

Terkait tandatangan notulensi rapat tanggal 
14 September 2015, secara tidak langsung 
peserta rapat itu dipaksa, hal ini juga sesuai 
keterangan Terlapor lain bahwa mereka 
tandatangan notulensi rapat tersebut hanya 
sekedar ikut-ikutan (follower) saja. Apakah 
Saudara juga demikian? 

Jawaban Yang jelas kami datang agar kami tidak 
dikenakan sanksi. Sebenarnya dikatakan 
sebagai follower tidak, kami lebih kepada 
dalam kondisi takut, kalau seandainya tidak 
diijinkan untuk impor GP, otomatis usaha 
kami akan tutup. Waktu itu dalam 
pertemuan sempat ada dari pertanyaan 

dari PT  Wonokoyo Jaya Corporindo, 
yang diwakili oleh Bapak Heri Setiawan 

menyampaikan kepada Bapak Dirjen, 
apakah dalam melaksanakan 
kesepakatan afkir ini nantinya 

bermasalah dengan KPPU, lalu 
disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa 
Bapak Menteri sudah telepon ke Ketua 

KPPU, jadi tidak ada masalah. 

 

26.1.15.3 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Terlapor VII PT Expravet 

Nasuba pada Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 12 Agustus 2016 sebagai berikut 

(vide bukti B51): --------------------------------  

79. Pertanyaan 
Investigator 

Apa jawaban Dirjen atas usulan tersebut? 

Jawaban Sudah dikomunikasikan dengan KPPU. 

 

26.1.16 Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas terbukti 

bahwa KPPU tidak berwenang memeriksa dan 

menerapkan hukum persaingan usaha dalam UU No. 

5/1999 dalam perkara a quo karena pelaksanaan afkir 

dini dan penandatanganan Hasil Kesepakatan 14 
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September 2015 yang dilaksanakan oleh Terlapor III 

adalah suatu kebijakan Pemerintah dan Terlapor III 

tidak dapat dipersalahkan dan dihukum karena 

melaksanakan afkir dini dan menandatangani Hasil 

Kesepakatan 14 September 2015 yang merupakan 

kebijakan Pemerintah tersebut.  -------------------------------  

26.1.17 Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis 

Komisi menyatakan bahwa Terlapor III tidak melanggar 

Pasal 11 UU No. 5/1999. -------------------------------------  

26.2 Tentang pasar bersangkutan yang ditentukan oleh Investigator 

terbukti salah dan tidak berdasar; -------------------------------------  

Bahwa Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 telah mendefinisikan 

pasar bersangkutan 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.” -------------------------------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terdapat dua kategori 

dalam menentukan pasar bersangkutan, yaitu: (i) pasar produk, 

dan (ii) pasar geografis.  -------------------------------------------------  

Bahwa 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. -----------------------------  

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Ditha Wiradiputra dalam 

butir 2 halaman 15, dalam menentukan pasar bersangkutan 

harus dilakukan menggunakan analisa dan metode hukum 

dan/atau ekonomi yang cukup: “Metode dalam penentuan pasar 

bersangkutan dalam hukum persaingan usaha pada umumnya 

dilakukan melalui dengan cara menganalisis elastisitas 

permintaan dan penawaran. Dan menganalisis elastisitas 

permintaan dan penawaran di dapatkan melalui analisis 

preferensi konsumen dengan menggunakan tiga parameter utama 

sebagai pendekatan (proxy) yaitu harga, karAktar dan kegunaan 

(fungsi) produk. Penggunaan tiga parameter tersebut dapat 
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memberikan informasi yang valid dan komprehensif mengenai 

sifat subtitusi suatu produk dengan produk yang lain.” ----------------  

Bahwa dalam perkara ini, Investigator telah menentukan pasar 

bersangkutan dengan tanpa didukung oleh suatu analisa yang 

komprehensif, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.  

26.2.1 Bahwa pasar produk dalam perkara ini adalah ayam 

Parent Stock (PS); ----------------------------------------------  

26.2.1.1 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 3 

Tahun 2009 tentang Pedoman Pasal 1 

angka 10 tentang Pasar Bersangkutan 

(“Pedoman Pasar Bersangkutan”) yang 

diperkuat dengan Pendapat Ahli Ditha 

Wiradiputra, dikatakan bahwa untuk 

menentukan pasar produk, Tim 

Investigator setidak-tidaknya harus 

melakukan analisa terhadap 3 (tiga) 

indikator utama, yaitu (1) analisa harga, (2) 

analisa karAktar produk, dan (3) analisa 

kegunaan (fungsi).  -----------------------------  

26.2.1.2 Bahwa Tim Investigator dalam LDP hanya 

langsung menyimpulkan bahwa pasar 

produk dalam perkara ini adalah bibit 

ayam pedaging (broiler) atau Day Old Chick 

Final Stock (“DOC FS”), tanpa sama sekali 

disertai analisa hukum dan ekonomi yang 

cukup, sistematis, dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  ---------------------  

26.2.1.3 Bahwa Ahli Ditha Wiradiputra S.H., M.E., 

telah menyebutkan bahwa suatu pasar 

produk harus lah merupakan suatu pasar 

produk dari obyek pelanggaran, 

sebagaimana dinyatakan dalam butir 3 

halaman 15 Pendapat Ahli Ditha 

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

“Penentuan mengenai pasar bersangkutan 

khususnya mengenai pasar produk (product 
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market) dalam suatu perkara seharusnya 

merupakan pasar produk yang dituduhkan 

sebagai obyek dari pelanggaran UU No. 5 

Tahun 1999. Tujuannya adalah untuk 

melihat seberapa efektif prAktak anti 

persaingan yang dituduhkan itu bisa 

berhasil, sehingga apabila tidak tepat 

dalam hal penentuan pasar produk yang 

dituduhkan maka akan dapat berpengaruh 

terhadap pembuktian dari pelanggaran 

yang dituduhkan telah dilakukan pelaku 

usaha oleh otoritas penegak hukum 

persaingan.” -----------------------------------------------  

26.2.1.4 Bahwa berdasarkan Hasil Kesepakatan 

afkir dini 14 September 2015 secara jelas 

telah dinyatakan bahwa afkir dini 

dilakukan atas ayam PS sebanyak 6 juta 

ekor. ----------------------------------------------  

26.2.1.5 Bahwa berdasarkan hal diatas terbukti 

bahwa objek Hasil Kesepakatan tanggal 14 

September 2015 adalah 

pemotongan/pengafkiran ayam PS, dan 

bukan pemotongan/pengafkiran ayam 

DOC FS. ------------------------------------------  

26.2.1.6 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa 

pasar produk yang tepat dan benar dalam 

perkara ini adalah ayam Parent Stock (PS). 

26.2.1.7 Bahwa kesalahan Tim Investigator dalam 

menyimpulkan pasar produk dalam 

perkara ini tanpa memberikan analisa yang 

cukup dan tidak menggambarkan obyek 

perkara sesungguhnya, membuktikan LDP 

Tim Investigator adalah tidak berdasar. ----  

26.2.2 Bahwa pasar geografis dalam perkara ini adalah bukan 

seluruh wilayah Indonesia; ----------------------------------  
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26.2.2.1 Bahwa 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.  ---------------------------------  

26.2.2.2 Bahwa atas ketentuan di atas, tolak ukur 

dalam menentukan pasar geografis 

haruslah merupakan pasar geografis dari 

wilayah pemasaran pelaku usaha, dalam 

hal ini adalah seluruh pihak Terlapor, 

termasuk Terlapor III. --------------------------  

26.2.2.3 Bahwa faktanya, Terlapor III tidak 

memasarkan produknya ke seluruh 

wilayah di Indonesia. Saat ini Terlapor III 

hanya memiliki wilayah pemasaran di 

seluruh provinsi di Jawa, sebagian provinsi 

di Sumatera (Sumatera Utara, Riau, 

Sumatera Selatan, Lampung), Provinsi 

Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi 

Selatan.  ------------------------------------------  

26.2.2.4 Bahwa hal ini sebagaimana telah 

dijelaskan oleh Terlapor III dalam Berita 

Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Terlapor III pada Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 10 Agustus 2016 sebagai berikut 

(vide bukti B46): --------------------------------  

194 Pertanyaan 
Terlapor III 

Terkait wilayah pemasaran. Sebelumnya 
disebutkan beberapa wilayah, dimana 
wilayah pemasaran? 

Jawaban  Sumatera Utara, Pekanbaru, 
Sumatera Selatan termasuk 

Lampung, Jawa, Kalimantan Selatan, 
dan Sulawesi Selatan. 

 

26.2.2.5 Bahwa selain itu, beberapa Terlapor 

lainnya terbukti juga tidak memiliki 

wilayah pemasaran di seluruh wilayah 
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Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan 

oleh beberapa Terlapor lainnya, yaitu 

Terlapor IX PT Wonokoyo Jaya Corporindo, 

Terlapor XI PT Reza Perkasa, Terlapor VI PT 

Cibadak Indah Sari Farm, sebagai berikut 

(vide bukti B52, B45, B49): -------------------  

7.  Pertanyaan 
Investigator 

Apakah untuk pemasarannya sendiri baik 
dari PS, DOC, sampai dengan livebird dan 
processing itu adalah untuk seluruh 
wilayah Indonesia? 

Jawaban Homebased PT Wonokoyo Jata Corporindo 
ada di Surabaya sehingga prioritas 

pengembangan kami ada di wilayah 
Indonesia Timur seperti Jateng, Jatim, 
Sulawesi sampai dengan Papua. 

 

21. Pertanyaan 
Investigator 

Secara geografis, pasar PT Reza Perkasa 
dimana saja? 

Jawaban Awalnya di Jombang karena klien kami 
untuk GP banyak disana. Kami 
memasarkan di daerah Jawa Timur 
(lebih banyak), Jawa Barat, dan 

Pekanbaru untuk breedingnya. 

 

122. Pertanyaan 
Kuasa Hukum 
Terlapor VI 

Kemana saja FS CISM dijual? 

Jawaban Subang dan Tangerang, wilayah 
pemasaran kami paling banyak di 

Jawa Barat dan Serang, sebagian 
di Jawa Tengah, sedikit di Jawa 

Timur. 

 

26.2.2.6 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, 

terlihat bahwa Terlapor III dan Terlapor 

lainnya tidak memiliki wilayah pemasaran 

di seluruh Indonesia. Dengan demikian 

seharusnya pasar geografis dalam perkara 

ini bukan di seluruh wilayah Indonesia. ----  

26.2.2.7 Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan 

diatas, terbukti bahwa Tim Investigator 

telah salah dalam menentukan pasar 

bersangkutan, dengan demikian LDP Tim 

Investigator menjadi cacat hukum dan 
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tidak dapat dijadikan dasar untuk 

melakukan tuduhan terhadap Terlapor III. 

26.2.2.8 Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya 

Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor 

III tidak melanggar Pasal 11 UU No. 

5/1999. ------------------------------------------  

26.3 Tentang Terlapor III sama sekali tidak memiliki penguasaan 

pasar dan pangsa pasar sangat kecil dalam pasar bersangkutan; 

26.3.1 Bahwa 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.” -----  

26.3.2 Bahwa 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. ------------------------------------  

26.3.3 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Bagian II 

Kesimpulan ini, Tim Investigator telah keliru dalam 

menentukan pasar bersangkutan dalam perkara ini 

karena tidak tepat merumuskan pasar produk dan 

mengabaikan fakta bahwa Terlapor III tidak berada 

dalam pasar geografis yang sama dengan para Terlapor 

lainnya.  ---------------------------------------------------------  

26.3.4 Bahwa secara khusus, pangsa pasar Terlapor III adalah 

tidak dominan dan tidak signifikan jika dibandingkan 

dengan para Terlapor lainnya dalam Perkara No.  

02/KPPU-I/2016 ini. ------------------------------------------  

26.3.5 Bahwa pangsa pasar kapasitas produksi DOC FS 

Terlapor III pada tahun 2015 adalah hanya sebesar 7% 

(tujuh persen) yang mana 88% nya dijual kepada para 

peternak mandiri (open market) sehingga pasar faktual 

dari Terlapor III hanya 0,84% (nol koma delapan puluh 

empat persen) dari total keseluruhan pasar DOC FS, 

sebagaimana terlihat dalam Investor Presentation bulan 

Agustus 2016 halaman 14 yang dipublikasikan pada 
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website Terlapor III (link: 

http://www.malindofeedmill.com/upload/investor_rela

tion/2016-08 

05_Malindo_Corporate_Presentation_IR_(August_16).pd) 

(Lampiran Kesimpulan TIII-5/T3.11) 

26.3.6 Bahwa pangsa pasar Terlapor III sangat kecil jika 

dibandingkan dengan Terlapor I PT Charoen Pokphand 

Indonesia, Tbk sebesar 38% (tiga puluh delapan 

persen), atau Terlapor II PT Japfa Comfeed Indonesia, 

Tbk sebesar 22% (dua puluh dua persen). ----------------   

26.3.7 Bahwa Terlapor IX PT Wonokoyo Jaya Corporindo juga 

masih berada diatas Terlapor III dengan prosentase 

sebesar 8% (delapan persen). --------------------------------  

26.3.8 Bahwa selain itu, dalam proporsi prosentase 

pelaksanaan afkir dini DOC PS yang ditentukan oleh 

Dirjen PKH dalam Surat Direktorat Jenderal 

Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian 

Pertanian Nomor 23071/PK.230/F/11/2015 tanggal 23 

November 2015 perihal Afkir Dini Bibit Ayam Ras (PS) 

yang dikirimkan kepada Para Terlapor dan 5 (lima) 

Perusahaan lainnya dengan tembusan kepada Menteri 

Pertanian RI (“Surat 23 November 2015”) (Bukti C3.24) 

dan halaman 16 LDP, terlihat bahwa prosentase 

Terlapor III adalah berada di urutan ke 4 setelah 

Terlapor I PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk 

sebesar 50.80% (lima puluh koma delapan puluh 

persen), serta Terlapor II PT Japfa Comfeed Indonesia, 

Tbk sebesar 21.69% (dua puluh satu koma enam puluh 

Sembilan persen) dan setelah Terlapor IV sebesar 

6,16% (enam koma enam belas persen), sebagai 

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

  

http://www.malindofeedmill.com/upload/investor_relation/2016-08
http://www.malindofeedmill.com/upload/investor_relation/2016-08
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26.3.9 Bahwa lebih lanjut, pangsa pasar penjualan DOC FS 

Terlapor III tidak mengalami pertumbuhan sejak tahun 

2013, sebagaimana telah disampaikan oleh Terlapor III 

dalam halaman 10 dan 11 BAP Terlapor III sebagai 

berikut (vide bukti B46): -------------------------------------  

16. Pertanyaan 
Investigator 

Sejak tahun 2008 market share Malindo 

meningkat 2-3%. Apa yang Malindo 
lakukan sehingga market share dapat 

meningkat menjadi 7%? 

Jawaban Berdasarkan slide, yang tumbuh adalah 

adalah pakannya (feed), Pak. Di slide 
tertulis “Malindo’s market share 
increased in feed.” 

17 Pertanyaan 
Investigator 

Apakah untuk bisnis DOC juga 

mengalami pertumbuhan? Karena 
didalam slide tidak tergambar. 

Jawaban Market share kami tidak tumbuh sejak 
tahun 2013. 

  

26.3.10 Berdasarkan seluruh penjelasan diatas, terbukti bahwa 

Terlapor III sama sekali tidak memiliki penguasaan 

pasar dan pangsa pasar Terlapor III sangat kecil dalam 

pasar bersangkutan, sehingga Terlapor III tidak 

mungkin dapat melakukan kartel dan/atau melakukan 

pengaturan produksi bibit ayam pedaging (broiler) yang 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.  ----------  
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26.3.11 Bahwa pleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis 

Komisi menyatakan bahwa Terlapor III tidak melanggar 

Pasal 11 UU No. 5/1999. -------------------------------------  

26.4 Tentang Terlapor III terbukti menderita kerugian yang 

membuktikan tidak ada keuntungan berlebih (excessive profit) 

dan/atau harga yang tidak wajar (excessive price) yang dinikmati 

oleh Terlapor III; -----------------------------------------------------------  

26.4.1 Bahwa Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel 

(“Pedoman Kartel”) pada Lampiran di Bab I alinea 2 

telah menyebutkan sebagai berikut: “Kartel adalah 

kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk 

mengkoordinasi kegiatannya ... untuk memperoleh 

keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar”. ----   

26.4.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Kartel 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. ------------------  

26.4.3 Bahwa tidak ada keuntungan berlebih (excessive profit) 

yang diperoleh atau dinikmati oleh Terlapor III atas 

afkir dini sebagaimana terbukti dalam Laporan 

Keuangan yang diaudit (Audited Financial Statements) 

Terlapor III yang justru membuktikan bahwa Terlapor 

III mengalami kerugian yang sangat besar pada tahun 

2015 (Bukti T3.4). ---------------------------------------------  

26.4.4 Bahwa lebih lanjut, pelaksanaan afkir dini secara tidak 

terbantahkan terbukti hanya membawa kerugian bagi 

Terlapor III dan para Terlapor lainnya karena Parent 

Stock yang diafkir merupakan biaya modal yang telah 

dikeluarkan oleh masing-masing Terlapor. ----------------   

26.4.5 Bahwa afkir dini atas Parent Stock yang masih berada 

dalam usia produktif telah menyebabkan kerugian dan 

kehilangan potensi keuntungan yang besar bagi Para 

Terlapor, khususnya Terlapor III, sebagaimana terlihat 

dalam Lampiran 13 Dokumen Terlapor III, yaitu 
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dokumen Laporan Laba Rugi Perbandingan Aktual 

Dengan Cutting DOC dan Proyeksi Tanpa Cutting 

(Bukti T3.4). ----------------------------------------------------  

26.4.6 Bahwa sebaliknya, afkir dini terbukti justru membawa 

keuntungan bagi peternak dan bukan para Terlapor 

sesuai dengan tujuan Pemerintah dalam 

menginstruksikan pelaksanaan afkir dini, sebagaimana 

terbukti berdasarkan kesaksian para peternak sebagai 

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

26.4.6.1 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Abdul Korim pada 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 14 Juni 

2016 sebagai berikut (vide bukti B21): ------  

22 Pertanyaan 
Terlapor III 

Apakah setelah dilakukan afkir dini ada 
perbaikan harga ayam? 

Jawaban Ya, saya mendapat untung. 

26 Pertanyaan 
Terlapor III 

Apakah Saksi yakin bahwa afkir dini 
membawa keuntungan? 

Jawaban Pasti, selama saya mendapat anak 

ayam. 

103 Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Apakah harga menjadi terangkat ketika 
sudah dilakukan afkir dini? 

Jawaban Ya. 

 

26.4.6.2 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Ahmad Johar Pada 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 13 Juni 

2016 sebagai berikut (vide bukti B18): ------  

7 Pertanyaan  
Terlapor I 

Apakah Saksi pernah mengalami 
penurunan harga? 
 

Jawaban Pernah, pada bulan September 2015, 
bulan November 2015 saya mendapat 
keuntungan sangat sedikit dan tidak 
menutupi kerugian di bulan September. 
Bulan Desember 2015 harga sudah 

diatas HPP. Harga terburuk pada 
Februari 2016 dimana harga mencapai 
Rp 8.000,00. HPP normal sebesar Rp 
17.000,00 -17.500,00. 

9 Pertanyaan  
Terlapor I 

Apakah Saksi mengalami penurunan di 
2015? 
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Jawaban Saya masih mendapat untung, 
keuntungan sangat terasa mulai 
bulan Desember sampai dengan 

Januari 2016 dimana bulan Januari 
2016 harga spektakuler atau diluar 

harga normal. 

12 Pertanyaan  
Terlapor I 

Apakah Saksi pernah mendengar 
mengenai afkir dini? 

Jawaban Pernah, karena kebetulan saya masuk di 
organisasi peternak PPUN. Saya dengar 

afkir dini dimulai pada tahun 2015 
akhir, pada bulan Desember kami 

sudah mengalami keuntungan yang 
lebih baik, awal tahun 2016 jauh 
lebih baik lagi, bahkan pada bulan 

Januari 2016 harga mencapai Rp 
21.000,00. 

 

26.4.6.3 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Muladno (Dirjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kementerian Pertanian) Pada Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 18 Mei 2016 sebagai 

berikut (vide bukti B11): ----------------------  

99. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah tujuan kesepakatan tersebut untuk 
menaikkan harga ayam? 

Jawaban Iya kira-kira seperti itu. Intinya karena over 
supply sehingga harga live bird menjadi 
turun dibawah HHP. Harapannya harga 

live bird naik. 

 

101 Pertanyaan 
Investigator 

Apakah Saudara tahu konsekuensi 
pengafkiran dini dan pemusnahan 

hachery egg adalah stock produksi live 
bird DOC FS berkurang dan harga naik? 

Jawaban Iya, intinya supaya berkurang yang 
kemudian membuat harga pasar naik 
untuk live birdnya. 

 

26.4.7 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas terbukti bahwa 

Terlapor III sama sekali tidak memperoleh keuntungan 

yang berlebih (excessive) bahkan mengalami kerugian 

pada periode 2015, dan afkir dini justru terbukti 

membawa keuntungan bagi pihak lain yaitu peternak 

dan bukan Terlapor III.  --------------------------------------  
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26.4.8 Bahwa fakta diatas sekaligus membuktikan bahwa 

butir 16.7 huruf f halaman 26 LDP adalah pernyataan 

yang tidak benar dan tidak berdasar karena kerugian 

konsumen hanya dapat terjadi apabila salah satu pihak 

(pelaku usaha) mendapatkan keuntungan yang 

berlebihan secara tidak sah, sedangkan Terlapor III 

tidak memperoleh keuntungan yang berlebihan 

(excessive) sama sekali bahkan mengalami kerugian. ---    

26.4.1 bahwaberdasarkan penjelasan diatas, terbukti Terlapor 

III tidak memperoleh keuntungan yang berlebihan 

(excessive profit). Bahkan Terlapor III terbukti telah 

mengalami kerugian yang sangat besar secara terus-

menerus dalam periode kartel yang dituduhkan. --------  

26.4.2 Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis 

Komisi menyatakan bahwa Terlapor III tidak melanggar 

Pasal 11 UU No. 5/1999. -------------------------------------  

26.5 Tentang Terlapor III tidak melakukan kartel atau kerjasama 

dengan pelaku usaha pesaing dalam bentuk apapun; -------------  

26.5.1 Bahwa Terlapor III tidak melakukan kartel atau 

kerjasama dengan pelaku usaha pesaing karena afkir 

dini terbukti merupakan desakan peternak, untuk 

kepentingan peternak, membawa kentungan bagi 

peternak, serta dikehendaki oleh peternak untuk tetap 

dilanjutkan pelaksanaannya; --------------------------------  

26.5.1.1 Bahwa pelaksanaan afkir dini ayam PS 

dilatarbelakangi oleh desakan peternak 

kepada Pemerintah, karena mengalami 

kerugian terus menerus sejak tahun 2014 

dan berlangsung hingga sekarang sebagai 

akibat jatuhnya harga live bird dibawah 

Harga Pokok Produksi (“HPP”). ---------------  

26.5.1.2 Bahwa fluktuasi dan jatuhnya harga live 

bird oleh Pemerintah dinyatakan terjadi 

karena tidak seimbangnya kenaikan 

jumlah live bird yang diproduksi dengan 
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kenaikan konsumsi masyarakat, sehingga 

menciptakan kondisi over supply.  -----------  

26.5.1.3 Bahwa kondisi over supply ini dipicu oleh 

pencanangan program double consumption 

oleh Kementerian Pertanian pada tahun 

2012, yang menargetkan peningkatkan 

konsumsi daging ayam per kapita 

penduduk Indonesia dari hanya 7 

kg/kapita/tahun menjadi sebesar 14 

kg/kapita/tahun pada tahun 2017. Pada 

saat itu program ini dilakukan dengan 

mengacu pada semakin baiknya tingkat 

pertumbuhan perekonomian Indonesia 

yang mencapai 7% per tahun, sebagaimana 

dinyatakan dalam pendapat Ahli Ir. Arief 

Daryanto, DipAgEc, M.Ec., Ph.D (vide bukti 

B29, Lampiran Kesimpulan TIII-22/T3.28).  

26.5.1.4 Bahwa program double consumption ini 

menyebabkan perusahaan pembibitan 

ayam kemudian berlomba-lomba untuk 

melakukan investasi dan ekspansi guna 

meningkatkan produksinya, yang 

menyebabkan jumlah impor GGPS dan 

GPS yang disetujui oleh Kementerian 

Pertanian kemudian menjadi tidak 

terkendali. ---------------------------------------    

26.5.1.5 Bahwa bertentangan dengan harapan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

ternyata pada akhir tahun 2013 terjadi 

perlambatan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia sehingga menyebabkan 

melemahnya daya beli masyarakat dan 

pertumbuhan produksi live bird tersebut 

tidak dapat diserap baik oleh masyarakat. -  

26.5.1.6 Bahwa kesalahan proyeksi, perhitungan 

dan tidak adanya langkah antisipasi lebih 
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lanjut dari Pemerintah atas kegagalan 

program double consumption ini membawa 

konsekuensi terjadinya kondisi over supply 

di pasar tradisional/wet market yang 

kemudian menyebabkan kerugian terus-

menerus di tingkat peternak. -----------------   

26.5.1.7 Bahwa dikarenakan Terlapor III tidak 

menjual live bird nya ke pasar 

tradisional/wet market dan hanya menjual 

ke horeka, Terlapor III tidak terlalu 

mengetahui dan tidak terpengaruh banyak 

atas kondisi over supply yang dinyatakan 

terjadi di pasar tradisional/wet market oleh 

peternak dan Pemerintah tersebut, 

sebagaimana dinyatakan oleh Terlapor III 

dalam keterangannya sebagai berikut (vide 

bukti B46): ---------------------------------------  

128 Pertanyaan 
Investigator 

Ketika pertumbuhan laba usaha positif, 
maka bila dikaitkan dengan over supply, 
dimana terjadi over supply? 

Jawaban  Market kami sangat spesifik yakni di 
horeka. Yang menyebutkan adanya 

over supply, bergerak di wet market, 
bukan di market kami. 

145 Pertanyaan 
Terlapor III 

Terkait latar belakang adanya over 
supply, kesimpulannya didasarkan dari 
indikasi harga live bird di pasar 
tradisional yang di bawah harga HPP. 
Apakah Malindo tidak merasakan 

adanya over supply ini karena 
Malindo tidak menjual live bird ke 
pasar becek tetapi ke Horeka? 

Jawaban  Iya, benar. 

 

26.5.1.8 Bahwa Majelis Komisi juga mendukung 

pernyataan Terlapor III yang memiliki 

market yang spesifik dan berbeda dengan 

kebanyakan Terlapor lainnya sehingga 

tidak merasakan pengaruh over supply, 

sebagaimana dinyatakan oleh Terlapor III 
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dalam keterangannya sebagai berikut (vide 

bukti B46). ---------------------------------------  

210 Pernyataan 
Majelis 
Komisi 

Yang terjadi over supply adalah pada 
wet market sedangkan Malindo di 

processing (horeka). 

 

26.5.1.9 Bahwa atas kondisi over supply yang 

terjadi, peternak kemudian melakukan 

serangkaian protes, demonstrasi dan 

desakan kepada Pemerintah yang 

dilakukan melalui asosiasi peternak dan 

lembaga kemasyarakatan. Desakan 

peternak tersebut disertai dengan usulan 

afkir dini kepada Pemerintah untuk 

mengatasi permasalahan harga live bird, 

sebagaimana terbukti dari surat-surat 

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

26.5.1.9.1 Surat PINSAR INDONESIA 

No. 024/PINSAR/VI/2014 

tanggal 23 Juni 2014 perihal 

Permohonan Penataan DOC 

kepada Dirjen PKH 

Kementerian Pertanian 

Republik Indonesia, disertai 

usulan untuk mengurangi 

penetasan HE sebesar 20%. 

(Lampiran Kesimpulan TIII-

6/T3.12) -------------------------  

26.5.1.9.2 Surat Front Peternak Ayam 

Broiler Nusantara (FPABN) 

No. 005/FPUI/VI/2014 

tanggal 27 Juni 2014 kepada 

Menteri Perdagangan, perihal 

permohonan pengendalian 

produksi DOC, disertai 

usulan untuk mengendalikan 
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penetasan DOC. (Lampiran 

Kesimpulan TIII-7/T3.13) ----  

26.5.1.9.3 Surat Front Peternak Ayam 

Broiler Nusantara (FPABN) 

No. 006/FPUI/VII/2014 

tanggal 7 Juli 2014 kepada 

breeder, untuk membantu 

menjaga harga live bird di 

tingkat peternak. (Lampiran 

Kesimpulan TIII-8/T3.14) ----  

26.5.1.9.4 Surat PINSAR INDONESIA 

No. 032/PINSAR/IX/2014 

tanggal 3 September 2014 

kepada Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia, perihal 

permohonan penataan DOC. 

(Lampiran Kesimpulan TIII-

9/T3.15) -------------------------  

26.5.1.9.5 Surat PINSAR INDONESIA 

No. 038/PINSAR/XII/2014 

tanggal 29 Desember 2014 

kepada Dirjen PKH 

Kementerian Pertanian 

Republik Indonesia, perihal 

permohonan menolong 

peternak rakyat, disertai 

usulan pengaturan supply-

demand disertai kebijakan 

afkir dini PS umur 55 minggu 

dan pengaturan sistem chick-

in dengan cara 

memperpanjang waktu 

istirahat kandang. (Lampiran 

Kesimpulan TIII-10/T3.16) ---  

26.5.1.9.6 Surat PINSAR INDONESIA 

No. 052/PINSAR/IV/2015 



 

 
-427 - 

 

 

 

 

tanggal 9 April 2015 kepada 

Direktur Perbibitan 

Kemeterian Pertanian, perihal 

penentuan jumlah import 

GGP broiler dan GPS layer 

2015. (Lampiran Kesimpulan 

TIII-11/T3.17) ------------------  

26.5.1.9.7 Surat dari 4 (empat) asosiasi 

peternak (GOPAN, PPUN, 

Sekber, FPUI) tanggal                     

9 April 2015 kepada Direktur 

Jenderal Perdagangan Luar 

negeri, mengenai penegasan 

perlunya dilakukan upaya 

pengendalian jumlah DOC FS 

secara riil. (vide bukti C7.3) --  

26.5.1.9.8 Surat PINSAR INDONESIA 

No. 053/PINSAR/IV/2015 

tanggal 21 April 2015 kepada 

Menteri Pertanian Republik 

Indonesia perihal 

Penghentian Import GGPS 

Broiler (vide bukti C5.5) ------  

26.5.1.9.9 Surat PINSAR INDONESIA 

No. 056/PINSAR/V/2015 

tanggal 12 Mei 2015 kepada 

Dirjen PKH , perihal Cutting 

DOC dan Penentuan Impor 

GGPS dan GPS Layer. 

(Lampiran Kesimpulan TIII-

12/T3.18) -----------------------  

26.5.1.9.10 Surat PINSAR INDONESIA 

No. 060/PINSAR/VI/2015 

tanggal 22 Juni 2015 kepada 

Dirjen PKH Kementerian 

Pertanian Republik 
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Indonesia, perihal 

permohonan pemangkasan 

produksi DOC broiler. 

(Lampiran Kesimpulan TIII-

13/T3.19) -----------------------  

26.5.1.9.11 Surat PINSAR INDONESIA 

No. 065/PINSAR/VIII/2015 

tanggal 25 Agustus 2015 

kepada Dirjen PKH, berupa 

permohonan pemangkasan 

produksi DOC broiler (vide 

bukti C11) -----------------------  

26.5.1.10 Bahwa lebih lanjut, dalam sidang 

pemeriksaan juga terbukti bahwa peternak 

telah melakukan serangkaian desakan 

kepada Pemerintah serta mengusulkan 

afkir dini, sebagaimana keterangan Saksi-

Saksi: ---------------------------------------------  

26.5.1.10.1 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Saksi 

Ketua Gabungan Organisasi 

Peternak Ayam Nasional 

(GOPAN) pada Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 27 April 

2016 sebagai berikut (vide 

bukti B84): ----------------------  

15 Pertanyaan 
Investigator 

Pernahkah Gopan memberikan usulan 
kepada pemerintah? 

Jawaban Pernah mengusulkan terkait keterpurukan 
harga ayam dimana menurut kami 

dikarenakan over supply (selanjutnya 
disebut OS).  
…Sejak itu kami sering bersurat dengan 
pemerintah agar harga 
dinaikkan/diturunkan, bibit 
dinaikkan/diturunkan tetapi tidak pernah 
direspon oleh pemerintah. 

 

26.5.1.10.2 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Saksi 
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drh. Hartono pada 

Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 15 Juni 2016 sebagai 

berikut (vide bukti B23): ------  

26. Pertanyaan 
Terlapor VI 

Jadi, menurut Saksi terjadi over supply? 

Jawaban  Seharusnya begitu sesuai hukum 
ekonomi dasar. Karena harga terbentuk 

dari permintaan dan penawaran. 

27  Pertanyaan 
Terlapor VI 

Apakah dengan kondisi tersebut Saksi 

menyampaikan ke Pemerintah? 

Jawaban  Ya, karena saya memiliki hak dan 

dilindungi oleh Undang-Undang sebagai 
produsen ternak untuk menjual harga di 

atas biaya pokok produksi. 

28  Pertanyaan 
Terlapor VI 

Secara konkrit, kepada siapa keluhan itu 
Saksi sampaikan? 

Jawaban  Secara jelas tahun 2013-2014, saya ikut 
sebagai pemimpin demo di Istana 

Negara, Kementan, dan Kemendag. 

  

28.5.1.1.1 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Saksi 

Dirjen PKH Muladno pada 

Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 18 Mei 2016 sebagai 

berikut (vide bukti B11): ------  

5 Pertanyaan 
Investigator 

Dalam perkara  a quo  ada semacam 
pengaturan produksi ayam pedaging broiler 
yang didahului dengan adanya pertemuan 
antara Dirjen Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kementrian Pertanian dengan 
beberapa pelaku usaha di bidang 
perunggasan yaitu pengusaha dan asosiasi 
hingga kemudian menghasilkan sebuah 
kesepakatan berupa kegiatan pengafkiran 
dini PS sebesar 6 juta ekor.  Jelaskan! 

Jawaban …intinya para peternak mengutarakan 

keinginannya agar terjadi 
keseimbangan supply dan demand di 

pasar, karena dari laporan yang 
diberikan, populasi ayam DOC FS saat 

ini sudah melimpah sehingga para 
peternak seringkali mengeluh harga 
terus jatuh.  
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28.5.1.1.2 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Saksi Tri 

Hardiyanto pada 

Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 18 Juli 2016 sebagai 

berikut (vide bukti B27): ------  

9 Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah Saudara mengalami kerugian 
sebagai akibat dari over supply? 

Jawaban Iya. Over supply hanya kami tahu pada saat 
kami mengalami kerugian… 

18 Pertanyaan 
Terlapor I 

Tadi dibicarakan mengenai afkir dini. 
Sebagai peternak, apakah Saudara pada 
saat itu menginginkan adanya afkir dini? 

Jawaban …saat saya ketua asosiasi yang harus 

kami usulkan atau kami minta kepada 
Pemerintah atau asosiasi-asosiasi 

adalah melakukan afkir dini. Itu yang 
kami anggap terbaik dibanding cara 
lain. 

31 Pertanyaan 
Terlapor II 

Tadi disampaikan bahwa Saudara 

mengklaim ide afkir dini itu dari 
Saudara pada saat Saudara menjadi 
ketua asosiasi. Kemudian saya menangkap 

bahwa alasan ide afkir dini tersebut karena 
telah terjadi over supply. Jelaskan! 

Jawaban …Pada saat saya menjadi ketua asosiasi 
selama dua periode, kami memaksa para 
anggota bukan pro pengendalian tetapi pro 
free fight. Pengendalian itu macam-macam. 
Bisa destroy di hatchery egg dan bisa ada 
macam-macam pengendalian. Menurut kami 
karena pada saat itu kami terpaksa setuju 
karena kalau tidak maka kami juga 

akan habis, untuk dilakukan afkir dini 
PS yang di Indonesia belum pernah 

dilakukan. Dan para pengusaha belum 
pernah mau melakukan dan saya dianggap 

orang gila menghabisi uang mereka 
ratusan milyar rupiah. Tetapi saya 
sampaikan bahwa Anda akan selamatkan 
trilyunan. Sehingga lama terjadinya. Dan 
terus terang saya sebagai peternak kapan 
itu terjadipun saya tidak tahu dan hanya 
bisa kira-kira saja. 

Sehingga alasan dari ide afkir dini itu adalah 
kalau sudah over supply maka kami 
anggap afkir dini adalah tindakan yang 
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paling tepat tetapi pada saat itu jangan 
dianggap kami peternak dengan type 
peternak yang suka dengan pengendalian.  

56 Pertanyaan 
Terlapor IX 

Artinya itu benar kepentingan Saudara 
sendiri sebagai peternak mandiri? 

Jawaban Iya 

 

28.5.1.2 Bahwa lebih lanjut, pelaksanaan afkir dini 

juga terbukti telah memberikan dampak 

positif kepada peternak berupa naiknya 

harga live bird peternak diatas HPP 

sebagaimana keterangan Saksi-saksi: ------  

28.5.1.2.1 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Saksi 

drh. Hartono pada 

Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 15 Juni 2016 sebagai 

berikut (vide bukti B23): ------  

46.  Pertanyaan 
Terlapor VII 
 

Afkir dini sebagai solusi yang diajukan oleh 
peternak ke Pemerintah, apakah sudah 
terlaksana sebagian atau belum terlaksana 
semua? 

  Jawaban  Afkir dini sudah dilakukan pertama di akhir 
Oktober dan awal November. Dalam 6 
minggu kemudian harga ayam yang 

tadinya jatuh mulai bergerak normal di 
atas HPP. Saat itu harga di Desember 2015 
sekitar 20.000/kg, pada saat itu harga 
jagung menghilang di pasaran karena ada 
kebijakan lain yang menyebabkan harga 
pakan ayam juga naik saat itu. Jadi, kami 
rasa ada 2 sisi yang mendorong kenaikan 
harga sampai 20.000/kg setelah dilakukan 
afkir dini, sehingga dengan adanya afkir 
ini cenderung menguntungkan kami 

sebagai peternak.  

 

28.5.1.2.2 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Saksi 

Ahmad Johar pada 

Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 13 Juni 2016 sebagai 

beriku (vide bukti B18): -------  
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7 Pertanyaan  
Terlapor I 

Apakah Saksi pernah mengalami penurunan 
harga? 
 

Jawaban Pernah, pada bulan September 2015, bulan 
November 2015 saya mendapat keuntungan 
sangat sedikit dan tidak menutupi kerugian di 
bulan September. Bulan Desember 2015 harga 

sudah diatas HPP. Harga terburuk pada 
Februari 2016 dimana harga mencapai Rp 
8.000,00. HPP normal sebesar Rp 17.000,00 -
17.500,00. 

12 Pertanyaan  
Terlapor I 

Apakah Saksi pernah mendengar mengenai afkir 
dini? 

Jawaban Pernah, karena kebetulan saya masuk di 
organisasi peternak PPUN. Saya dengar afkir 
dini dimulai pada tahun 2015 akhir, pada 

bulan Desember kami sudah mengalami 

keuntungan yang lebih baik, awal tahun 
2016 jauh lebih baik lagi, bahkan pada 

bulan Januari 2016 harga mencapai Rp 
21.000,00. 

 

28.5.1.2.3 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Saksi 

Dirjen PKH Muladno pada 

Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 18 Mei 2016 sebagai 

beriku (vide bukti B11): -------  

122. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah harga setelah pengafkiran yaitu 
sekitar bulan November 2015 langsung 
naik? 

Jawaban Ada dampaknya sebulan kemudian 

setelah pengafkiran dini tahap 
pertama sebanyak 2 juta ekor. Bahkan 
ada Surat PINSAR kepada Menteri 
Pertanian per tanggal 12 November 2015 
yang menyebutkan "Melalui Surat ini kami 
sampaikan rasa terima kasih kami kepada 
Bapak atas kebijakan afkir dini PS tahap 
awal sebesar 2 juta ekor sebagai upaya 
menyeimbangkan supply DOC dan 
mengatasi krisis harga broiler. 
Alhamdulillah manfaat realisasi 
kebijakan ini mulai dapat dirasakan 

peternak" 

 

28.5.1.3 Bahwa adanya dampak positif dari afkir 

dini tersebut membuktikan bahwa tidak 

ada pelanggaran atas ketentuan Pasal 11 

UU No. 5 Tahun 1999, sebagaimana telah 

diterangkan oleh Ahli Prahasto W. 
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Pamungkas sebagai berikut (vide bukti 

B39): ----------------------------------------------  

59 Pertanyaan 
Terlapor VI 

Jelaskan mengenai rule of reason pada Pasal 
11 UU No.5/1999. 

Jawaban …Kalau misalnya perjanjian tersebut 

membawa dampak positif maka tidak 
dapat dikenakan sanksi, jika dampaknya 
negative maka Pasal 11 UU 5/1999 dapat 
diberlakukan. 

 

28.5.1.4 Bahwa atas adanya dampak positif yang 

dirasakan peternak tersebut, peternak 

menginginkan agar afkir dini tahap II dan 

selanjutnya tetap dilaksanakan hingga 

mencapai jumlah 6 juta ekor.  ----------------  

28.5.1.5 Bahwa berdasarkan Surat KPPU No. 

624/D.2/XII/2015 tanggal 23 Desember 

2015 kepada Dirjen PKH Kementerian 

Pertanian Republik Indonesia, perihal 

penghentian pemotongan/pengafkiran 

Parent Stock (Lampiran Kesimpulan TIII-

14/T3.20). ---------------------------------------  

28.5.1.6 Bahwa penghentian pelaksanaan afkir dini 

tahap II terbukti menyebabkan harga live 

bird di tingkat peternak kembali jatuh dan 

merugikan peternak, sehingga peternak 

kembali mendesak agar afkir dini segera 

dilanjutkan kembali. Hal ini membuktikan 

secara tidak terbantahkan bahwa afkir dini 

membawa keuntungan bagi peternak 

sebagaimana terlihat dalam keterangan 

Saksi-Saksi dan Ahli dalam Sidang Majelis 

Komisi serta pemberitaan media, sebagai 

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

28.5.1.6.1 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Saksi 

drh. Hartono pada 

Pemeriksaan Lanjutan 
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tanggal 15 Juni 2016 sebagai 

berikut (vide bukti B23): ------  

47 Pertanyaan 
Terlapor VII 

Mengapa pelaksanaan afkir dini tidak 
dilanjutkan padahal ada dampak yang positif 
yaitu bisa menaikkan harga? 

Jawaban Karena ada perintah dari KPPU bahwa 
afkir dini ini harus di stop, dan 6 minggu 

kemudian kami melihat dampaknya harga 

ayam jatuh mulai Februari sampai 
terparah di daerah tertentu mencapai 

6.000/kg dan terbukti ayam yang terjual 
dengan berat sampai di atas 3kg. Saat itu 
kalau kami memakai ratio peternak kalau 1 
ekor rugi sampai 25.000, artinya kita kerja 4 
tahun paling cepat untuk mengembalikan 
kerugian itu. 

102 Pertanyaan 
Investigator 

Terkait penambahan peternak kemudian ketika 
dalam periode zaman dulu Saksi memelihara 
ayam dimana terjadi fluktuasi harga (tidak 
selamanya untung terus), dibandingkan 
dengan yang sekarang, bagaimana 
perbedaannya? 

 Jawaban …Dan sangat kami sayangkan juga bahwa 

salah satu yang mendorong harga jatuh 

adalah KPPU, dan korbannya adalah 
kami, … 

 

28.5.1.6.2 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Saksi 

Abdul Korim pada 

Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 14 Juni 2016 sebagai 

berikut (vide bukti B21): ------  

25 Pertanyaan 
Terlapor III 

Apakah pengehentian afkir dini ada 
pengaruh dengan harga? 

Jawaban … harganya turun kembali dan saya 
sebagai peternak mengalami rugi 

karena ada afkir dini ditunda. 

 

28.5.1.6.3 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Saksi 

GOPAN pada Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 27 April 

2016 sebagai berikut (vide 

bukti B4): -----------------------  

46 Pertanyaan 
Investigator 

Setelah afkir dini ada DOC yang berkurang. 
Tetapi harga masih terpuruk, apa yang 
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menyebabkan hal tersebut? 

Jawaban Karena afkir dini tidak dilaksanakan 

sepenuhnya. 

52 Pertanyaan  
Terlapor I 

Apakah saat ini peternak menginginkan afkir 
dini? 

Jawaban Ya, karena masih terjadi OS. 

70 Pertanyaan  
Terlapor II 

Saksi sebutkan sebelumnya bahwa program 
afkir dini cukup efektif? 

Jawaban Benar. 

 

28.5.1.6.4 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Saksi 

Dirjen PKH Muladno pada 

Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 18 Mei 2016 sebagai 

berikut (vide bukti B11): ------  

128 Pertanyaan  
Investigator 

Apakah dapat disimpulkan bahwa 
analoginya harga stabil sehingga afkir 

dini tahap II harus dilanjutkan. 

Jawaban Iya. 

192 Pertanyaan  
Terlapor III 

Apakah ada keluhan dari para 
peternak setelah dihentikannya afkir 

dini tahap kedua tersebut? 

Jawaban 
 

Ada dimana mereka mendesak Kementan 

untuk segera membuat payung hukum. 
Seminggu yang lalu kami sudah mengirim 
draft Kementan dan jika dalam waktu 

dekat Permentan tersebut keluar maka 
KPPU dapat mengijinkan kami untuk 

melakukan afkir dini dan pasti para 
peternak akan sangat senang sekali. 

193 Pertanyaan  
Terlapor III 

Bagaimana kondisi harga setelah afkir 
dini dihentikan? 

Jawaban 
 

… peternak meminta agar pengafkiran 
dini PS sebanyak 4 juta ekor PS dapat 
dilanjutkan lagi dengan pengafkiran 5 

juta ekor PS secara bertahap pada 
bulan Juli-Oktober 2016. Artinya mereka 

betul-betul menunggu Permentan yang 
sebentar lagi akan terbit.  

194 Pertanyaan  
Terlapor III 

Apakah artinya peternak bereaksi 
negatif terhadap penghentian afkir dini 
tersebut? 

 Jawaban Iya. 

 

28.5.1.6.5 Tribunnews.com, tanggal 7 

Maret 2016, Peternak Ayam 

Rugi, Afkir Dini Mesti 
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Dilanjutkan: “Gonjang 

ganjing harga daging ayam 

yang terjadi saat ini, murni 

disebabkan karena over 

supply ayam sehingga upaya 

afkir dini yang direncanakan 

Pemerintah seharusnya 

dilanjutkan untuk segera 

menyelamatkan nasib 

peternak mandiri”. -------------  

“Pemerintah ujar dia harus 

segera mengambil tindakan 

salah satunya dengan 

melanjutkan Afkir Dini, agar 

nasib peternak mandiri yang 

saat ini tengah merugi segera 

diselamatkan” (Lampiran 

Kesimpulan TIII-15/T3.21). --  

28.5.1.6.6 www.pikiran-rakyat.com, 

tanggal 7 Maret 2916, 

Peternak Minta Afkir Dini 

Dilanjutkan: “Peternak 

mendesak rencana afkir dini 

Pemerintah harus 

dilanjutkan, untuk 

menyelamatkan nasib 

peternak mandiri. Peternak 

rakyat mandiri asal Bogor, 

Kadma Wijaya mengatakan 

over supply menyebabkan 

harga live bird (ayam 

hidup/LB) di peternak sangat 

rendah. --------------------------  

“Kesepakatan afkir ini sudah 

sejak lama kami minta. Kami 

bersama tim ad hoc sudah 

http://www.pikiran-rakyat.com/
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membuat tiga fase. Langkah 

pertama, dua juta sudah 

jalan. Awalnya 10 juta namun 

karena banyak penolakan 

akhirnya disepakati enam 

juta. Januari sudah tahap 

ketiga,” kata Kadma,… ----------  

“Sebelumnya, tahap pertama 

rencananya Oktober-

November, tahap kedua pada 

Desember diakhiri tahap 

ketiga bulan Januari. Pada 

akhir Januari, kata Kadma, 

afkir sudah mencapai 50%. 

Namun dihentikan karena 

rekomendasi KPPU.” 

(Lampiran Kesimpulan TIII-

16/T3.22).-----------------------  

28.5.1.7 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa 

Terlapor III tidak melakukan kartel atau 

kerjasama apapun dengan pelaku usaha 

pesaing karena afkir dini merupakan 

desakan dan hanya membawa keuntungan 

bagi peternak. -----------------------------------  

28.5.2 Bahwa Terlapor III tidak melakukan kartel atau 

kerjasama dengan pelaku usaha pesaing karena afkir 

dini terbukti dilakukan atas inisiasi dan instruksi 

Pemerintah sebagai langkah darurat untuk 

menyelesaikan permasalahan peternak; -------------------  

28.5.2.1 Bahwa sepanjang tahun 2015, 

pembahasan solusi permasalahan peternak 

antara Pemerintah, peternak dan 

perusahaan pembibitan telah dilakukan 

berkali-kali tanpa adanya kesepakatan dan 

tindakan nyata, hal ini dapat dilihat dari 

beberapa dokumen diantaranya: -------------  
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a. Hasil Kesepakatan Pertemuan 

Perunggasan tanggal 26 Februari 2015 

(Lampiran Kesimpulan TIII-17/T3.23). 

b. Hasil Kesepakatan Pertemuan 

Perunggasan tanggal 13 Maret 2015 

(Lampiran Kesimpulan TIII-18/T3.24).  

c. Hasil Kesepakatan Pertemuan 

Perunggasan tanggal 2 April 2015 

(Lampiran Kesimpulan TIII-19/T3.25). 

d. Hasil Kesepakatan Pertemuan Tim 

Adhoc Penghitungan Suplai dan 

Demand Ayam Ras tanggal 8 April 

2015 (Bukti C1,C15).  

e. Hasil Kesepakatan Pertemuan 

Perunggasan tanggal 22 April 2015 

(Lampiran Kesimpulan TIII-20/T3.26) 

dan 

f. Hasil Kesepakatan Pertemuan 

Perunggasan tanggal 11 Mei 2015. 

(Lampiran Kesimpulan TIII-21/T3.27) 

 
28.5.2.2 Bahwa pada tanggal 14 September 2015, 

Pemerintah melalui Dirjen PKH yang saat 

itu baru dijabat oleh Prof. Muladno, 

mengambil keputusan untuk melakukan 

langkah inisiatif dengan mengirimkan 

Surat Nomor 14036/TU.020/F/09/2015 

tanggal 14 September 2015 (“Undangan 

Pertemuan 14 September 2015”), yang 

pada pokoknya mengundang Terlapor III 

bersama dengan 19 pihak lainnya, untuk 

menghadiri pertemuan pada hari yang 

sama guna membahas permasalahan dan 

solusi untuk mengatasi keterpurukan 

harga ayam ras hidup di tingkat peternak 
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(“Pertemuan 14 September 2015”) (vide 

bukti C 3.18). ------------------------------------  

28.5.2.3 Bahwa dalam pertemuan 14 September 

2015 tersebut, Dirjen PKH menyampaikan 

mengenai adanya keluhan dari para 

peternak terkait harga ayam broiler yang 

terpuruk serta permintaan peternak untuk 

mengatasi kelebihan supply ayam broiler, 

yang memerlukan solusi cepat dan efektif. -   

28.5.2.4 Bahwa Dirjen PKH kemudian 

menginstruksikan Terlapor III dan para 

Terlapor lainnya, untuk melakukan 

pengafkiran dini PS demi membantu 

peternak dan bangsa Indonesia, dimana 

afkir dini telah dipandang Pemerintah 

sebagai solusi paling efektif dalam 

mengatasi permasalahan peternak yang 

telah berlarut-larut. ----------------------------  

28.5.2.5 Bahwa hal ini sebagaimana dijelaskan 

sendiri oleh Dirjen PKH Prof. Muladno 

dalam keterangannya (vide bukti B11). -----  

174 Pertanyaan  
Terlapor II 
 

Apakah Saudara benar-benar yakin bahwa 
afkir dini adalah satu-satunya langkah 
untuk menyelamatkan para peternak? 

Jawaban 
 

Saya selalu menempatkan diri sebagai 
direktur umum untuk kemudian mendengar 
orang per orang dimana jika saya lihat ada 
yang konsisten maka akan membuat saya 
yakin dimana data terkait juga sudah 

sering diperlihatkan kepada saya oleh 
staf dan Tim Adhoc sehingga 

pertimbangannya sudah sangat 
matang.  

198 Pertanyaan  
Terlapor III 

Bilamana tidak ada intruksi Saudara, 

apakah afkir dini secara bersama 
tersebut bisa terlaksana? 

Jawaban 
 

Tidak mungkin, karena 42 pertemuan 
semua pada lepas tangan, menyerahkan ke 
pembibit tetapi pembibit juga tidak mau, 
siapa potong berapa, pemerintah juga 
sudah menyerah, saya yang akhirnya 
berkorban. Jika nanti pengusaha marah 
maka saya akan melaporkan ke peternak.  

211 Pertanyaan  
Terlapor IV 

Apakah ketika Saudara membuka rapat itu, 
Saudara katakan afkir dini itu 



 

 
-440 - 

 

 

 

 

 merupakan solusi untuk mengatasi 
masalah over supply?   

Jawaban Kurang lebih seperti itu. 

 

28.5.2.6 Bahwa solusi afkir dini sebagai cara paling 

efektif dan brilian dalam mengatasi 

permasalahan peternak juga disampaikan 

oleh Ahli Ekonomi Peternakan, Dr. Ir. Arief 

Daryanto dalam Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli tanggal 19 

Juli 2016 sebagai berikut (vide bukti B29): 

17 Pertanyaan 
Terlapor I 

Optimisme 3 tahun yang lalu sehingga ada 
over supply, apakah langkah Afkir Dini 
merupakan sarana yang tepat untuk 
menutup biaya pokok produksi? 

Jawaban Ini perjalanan panjang dalam memutuskan 
pengafkiran dini karena diskusinya intensif 
dengan berbagai skenario. Boleh 

dikatakan bahwa Afkir Dini ini inisiatif 

yang brilian dari pemerintah karena 
krisis harga live bird di bawah HPP. 
Pemerintah ingin mengoreksi kebijakan 
yang dibuat yang ternyata menimbulkan 
“over supply”. 
Terlepas dari kekhawatiran KPPU 
bahwa landasan hukumnya tidak kuat, 

pada saat itu yang direkomendasikan 

tidak ada cara lain selain Afkir Dini… 
Selama ini ketika terjadi over supply dan 
kemudian Pemerintah yang memutuskan 
Afkir Dini, yang menanggung adalah 
perusahaan-perusahaan. Tentu hal ini 
bukan kesalahan perusahaan-perusahaan 
“breeder” dan para peternak semata tetapi 
karena kesalahan proyeksi.  
…Jika tidak dilakukan Afkir Dini maka 

yang hidup hanya perusahaan 

menengah-besar yang mempunyai 
cashflow bagus.  
…sehingga sudah tepat pemerintah 

yang menginisiasi Afkir Dini. 
Pemerintah yang mengoreksi. 

 

28.5.2.7 Bahwa selanjutnya, dalam pertemuan 14 

September 2015 tersebut Dirjen PKH juga 

telah menentukan jumlah total besaran 

afkir dini yang harus dilakukan oleh 12 

(dua belas) perusahaan pembibitan. Dirjen 

PKH menentukan bahwa usia PS yang 
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harus diafkir adalah yang berada dalam 

usia produktif maksimal 55 minggu dengan 

jumlah total sebanyak 6.000.000 (enam 

juta) ekor. ----------------------------------------  

28.5.2.8 Bahwa Dirjen PKH juga menentukan afkir 

dini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, 

dimana tahap pertama dilakukan sebanyak 

2.000.000 (dua juta) ekor. Selanjutnya 

Dirjen PKH juga menentukan pelaksanaan 

afkir dini dilakukan dengan cara cross 

monitoring dibawah koordinasi GPPU. ------   

28.5.2.9 Bahwa dari seluruh penjelasan diatas 

terlihat bahwa seluruh keputusan 

menyangkut afkir dini telah dikeluarkan 

oleh Dirjen PKH sendiri dalam pertemuan 

tanggal 14 September 2015. ------------------  

28.5.2.10 Bahwa dalam pertemuan 14 September 

2015, Dirjen PKH selanjutnya juga 

memberikan rancangan draft Hasil 

Kesepakatan 14 September 2015 dan 

memerintahkan kepada Terlapor III dan 

para Terlapor lainnya untuk 

menandatangani draft tersebut. -------------   

28.5.2.11 Bahwa Dirjen PKH juga menyampaikan 

ancaman pemberian sanksi secara lisan 

apabila ada perusahaan pembibitan yang 

tidak menandatangani draft Hasil 

Kesepakatan 14 September 2015. -----------  

28.5.2.12 Bahwa atas perintah dan ancaman untuk 

menandatangani Hasil Kesepakatan 14 

September 2015 tersebut, Terlapor III tidak 

memiliki pilihan lain kecuali bersedia 

menandatangani Hasil Kesepakatan 14 

September 2015 untuk membantu 

peternak dan bangsa Indonesia 

sebagaimana diinstruksikan Dirjen PKH, 
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meskipun Terlapor III harus mengalami 

kerugian. -----------------------------------------  

28.5.2.13 Bahwa penandatanganan Hasil 

Kesepakatan 14 September 2015 tersebut 

juga dilakukan dibawah pengawasan 

langsung Dirjen PKH, sebagaimana 

dibuktikan dengan adanya tanda tangan 

beliau pada bagian Mengetahui dari Hasil 

Kesepakatan 14 September 2015. (vide 

bukti C1.1). --------------------------------------  

28.5.2.14 Bahwa instruksi dan paksaan dari Dirjen 

PKH kepada breeder untuk 

menandatangani Hasil Kesepakatan 14 

September 2015 dan melakukan afkir dini 

demi menolong peternak, telah dijelaskan 

langsung oleh Dirjen PKH, Prof. Muladno 

dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 18 

Mei 2016, dikutip sebagai berikut: ----------  

5 
 

Pertanyaan  
Majelis Komisi 
 

Dalam perkara  a quo  ada semacam 
pengaturan produksi ayam pedaging 
broiler yang didahului dengan adanya 
pertemuan antara Dirjen Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Kementrian 
Pertanaian dengan beberapa pelaku 
usaha di bidang perunggasan yaitu 
pengusaha dan asosiasi hingga 
kemudian menghasilkan sebuah  
kesepakatan berupa kegiatan 
pengafkiran dini PS sebesar 6 juta ekor.  
Jelaskan!  

Jawaban 
 

…Dalam pertemuan itu saya juga 
diberikan kewenangan penuh untuk 

mengambil keputusan apapun dan 
para pembibit akan menurut 
mengikuti hasilnya.  

 
… Itu memang perintah saya. 
Karena ada keraguan terhadap 
pelaku usaha (pengusaha) ada yang 

tidak tunduk untuk melakukan 
pengafkiran dini dan dinamikanya 
memang seperti itu, maka untuk 

mengantisipasi itu  dalam edaran 
saya sebutkan bagi pelaku usaha 
yang tidak tunduk melakukan afkir 
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dini sesuai proporsi yang sudah 
disepakati maka akan dikenakan 
sanksi. Sanksinya antara lain 

dengan pengurangan  ijin jumlah 
bibit yang akan diimpor atau 

jumlah pakan sehingga ada  kendali 
yang saya pegang untuk meyakini 
bahwa afkir dini harus  

dilaksanakan. 

114. Pertanyaan 
Investigator 

Jelaskan sanksi sebagaimana 
dimaksud dalam Poin 5 Surat 23 
November 2015 yang menyebutkan 
bahwa perusahaan yang tidak 
melakukan keputusan ini akan 

dikenakan sanksi! 

Jawaban Sanksi tersebut untuk memastikan 

pelaku usaha melaksanakan afkir 
dini sesuai dengan proporsi yang 
telah ditetapkan yang 

dilatarbelakangi karena adanya 
unsur ketidakpercayaan yang sudah 
saya jelaskan sebelumnya. 

152 Pertanyaan  
Terlapor II 
 

Apakah dengan adanya kewajiban 
dan tanggungjawab pemerintah, 

Saudara selaku Dirjen Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Kementerian 

Pertanian yang merupakan pejabat 
publik mengambil alih tanggung 
jawab ini? 

Jawaban Iya demi peternak kecil. 

153 Pertanyaan  
Terlapor II 

Apakah demi kepentingan privat? 

Jawaban Tidak ada. 

155 Pertanyaan  
Terlapor II 

Apakah dengan demikian semua 
semata-mata karena kepentingan 

publik? 

Jawaban Iya, untuk peternak kecil. 

 

28.5.2.15 Bahwa lebih lanjut adanya instruksi dan 

paksaan dari Dirjen PKH untuk 

menandatangani Hasil Kesepakatan 14 

September 2015 dan melakukan Afkir Dini 

telah dijelaskan oleh SELURUH TERLAPOR 

dalam Sidang Majelis Komisi yang dengan 

jelas menyatakan keterpaksaannya dalam 

menandatangani Hasil Kesepakatan 14 

September 2015, yang dapat kami kutip 

sebagai berikut: ---------------------------------  
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28.5.2.15.1 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Terlapor 

I PT Charoen Pokphand, Tbk. 

pada Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 8 Agustus 2016 

sebagai berikut (vide bukti 

B42): -----------------------------  

74. Pertanyaan 
Investigator 

Dalam pertemuan dengan topik over 
supply, apakah Saudara tidak 
mengikutsertakan CPJF untuk hadir? 

Jawaban 
 

Dan 48 kali pertemuan, saya beberapa 
kali mengikutsertakan CPJF untuk 
hadir, tetapi CPJF tidak ikut tanda 
tangan. Waktu itu Dirjen PKH tidak mau 
melihat siapa orang yang saya ajak, 
karena beliau hanya ingin melihat saya 
saja. Jadi, mau tidak mau saya yang 
tanda tangan di situ, bahkan 

sampai mau pulang saja tidak 
boleh. 

77. Pertanyaan 
Investigator 

Tapi faktanya Saudara tetap tanda 
tangan? 

Jawaban 
 

Karena kami dipaksa pada waktu 
itu. Kalau boleh untuk tidak tanda 

tangan, saya tidak akan mau tanda 
tangan, pulang saja tidak boleh. 
Kasarnya sudah seperti penjara 
ruangan itu. Jadi saya katakan, kalau 
mau saya tanda tangan, pastikan ada 
poin itu, bahwa saya menolak. 

376. Pertanyaan 
Majelis Komisi 
 

Ketika Saudara datang dalam 
pertemuan yang membahas untuk 
melakukan afkir dini yang ditujukan 
kepada pemilik PS, sementara CPI tidak 
memiliki PS, lalu mengapa Saudara 
tetap mau tanda tangan? 

Jawaban 
 

Karena itu merupakan instruksi 
dari Dirjen yang diminta kepada 
kami para pelaku usaha. Karena 

adanya paksaan tersebut, maka 
saya tanda tangan. 

377. Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Bentuk paksaannya seperti apa? 
 

Jawaban Kami tidak boleh pulang sebelum 
tanda tangan. 

 

28.5.2.15.2 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Terlapor 
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II PT Japfa Comfeed, Tbk. 

pada Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 8 Agustus 2016 

sebagai berikut (vide bukti 

B44): -----------------------------   

306. Pertanyaan 
Investigator 

Investigator menunjukkan bukti 
dokumen tanggal 15 Oktober 2015 dari 
Dirjen di muka persidangan. Di dalam 
surat tersebut tidak ada ketentuan 
mengenai sanksi. Mengapa kemudian 
perseroan melakukan afkir dini 
sementara di 15 Oktober 2015 itu belum 
ada ketentuan afkir dini.  

 Jawaban Menurut saya itu harus kita 
laksanakan, lebih-lebih lagi Bapak 
Mentan sudah memanggil 2 perusahaan 
jadi kami merasakan ini sebagai satu 
hal yang harus dilaksanakan. Jadi 
situasinya meskipun waktu itu 

tidak tertulis, kita sudah tahu 
semua pelaku usaha yang dipanggil 
pemerintah wajib patuh. Kalau 

Bapak Mentan sudah memanggil kita 
seperti itu dan seperti tadi Investigator 
bilang kita mau mbalelo, itu terlalu 
berani. Itu tidak mungkin jadi kami 

terpaksa harus ikut.  

371. Pertanyaan 
Terlapor II 

… 
Sesuai judulnya adalah Hasil 
Kesepakatan, apakah faktanya memang 
benar ada kesepakatan yang dibuat 
diantara para pihak yang disebut di 
dalam dokumen tersebut dimana salah 
satunya adalah PT Japfa Comfeed 
Indonesia, Tbk.? 

Jawaban Terus terang malam itu tiba-tiba 

dibuatkan draft, kita tidak berfikir 
sama sekali apakah itu kesepakatan 
seperti yang diterjemahkan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kita 
pikirkan kita melakukan partisipasi 
kebersamaan bahwa kita diminta oleh 
pemerintah untuk mau tenggang rasa, 
mau untuk menyelesaikan masalah-
masalah kemelut di peternakan 
budidaya sehingga harap semua pihak 
legowo demi merah putih sesuai yang 
disampaikan oleh Bapak Dirjen. 
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401. Pertanyaan 
Terlapor V, 
Terlapor 
VIII, 
Terlapor X, 
Terlapor XI, 
dan Terlapor 
XII 

Ini ada kesepakatan tanggal 14 
September 2015, apakah memang harus 
tandatangan? 
 

 Sudah jelas disampaikan tidak 
boleh pulang sebelum tandatangan.  

 

28.5.2.15.3 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Terlapor 

III PT Malindo Feedmill, Tbk. 

pada Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 10 Agustus 2016 

sebagai berikut (vide bukti 

B46): -----------------------------  

86 Pertanyaan 
Investigator 

Bagaimana porsi awal? 

Jawaban  Awalnya semua tidak setuju, dan saya 
pribadi saya tidak setuju, tapi 
ketika saya mau bicara Dirjen 

mengatakan “demi merah putih” 
sambil mengepalkan tangan, jadi  

akhirnya saya tidak jadi bicara. 

98 Pertanyaan 
Investigator 

Pukul berapa draft kesepakatan ini 
dibuat? 

Jawaban  Saya menerima draft kesepakatan pada 
akhir rapat, dimasukan didalam map. 
Saya tidak membaca detail. Karena 
saya lihat hampir semua breeder sudah 
tanda tangan, akhirnya saya ikut tanda 
tangan juga. Karena apa pun yang 
kami katakan sudah pasti salah, 

jadi terpaksa tanda tangan. 

213 Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Setelah disampaikan, adakah yang 

bertanya darimana sumbernya sampai 
ditentukan 6 juta? 
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Jawaban  Yang mau komentar saat itu mungkin 
banyak, tetapi tidak berani karena 
melihat wajah Dirjen kesal dan marah. 
Kami tidak tahu Dirjen mendapatkan 
angka tersebut darimana. Yang 

mengetik kalimat “13 perusahaan 
setuju akan melakukan Afkir 
Dini…” adalah Sdr. Jamal. Kami 
tidak tahu asal angka 6 juta. Saya 
rasa semua tidak ada yang mau 

melakukan Afkir Dini. Karena 
terpaksa dan takut, akhirnya 

semua menandatangani. Setelah 
tanggal 14 September 2015 sendiri 
semua diam, tidak ada yang melakukan 
Afkir Dini. Baru setelah ada penegasan 
di surat tanggal 15 Oktober 2015, baru 
melaksanakan Afkir Dini sesuai 
instruksi. 

 

28.5.2.15.4 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Terlapor 

IV PT CJ-PIA pada 

Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 10 Agustus 2016 

sebagai berikut (vide bukti 

B47): -----------------------------  

97. Pertanyaan 
Investigator 

Terkait pertemuan tanggal 14 September 
2015. Saudara hadir dalam 
persidangan ini dengan mendapatkan 
kuasa dari Direktur Utama PT. CJ-PIA, 
Mr. J. H. Park yang diketahui turut 
menandatangani kesepakatan 
dimaksud. Bagaimana kesannya? Ini 
adalah perkara kartel dan persidangan 
ini merupakan kesempatan terakhir 
untuk melakukan pembelaan kenapa 
Mr. J. H. Park turut menandatangani 
kesepakatan tanggal 14 September 
tersebut secara bersama-sama dengan 
pelaku usaha lain…dst. 

Jawaban Pertama undangannya sangat 
mendadak dan saat itu juga harus 
diambil decision saat itu juga dan saya 
yakin dia juga tidak begitu paham pada 
saat itu karena itu memang sangat 
mendadak sekali, hari itu undangan, 
hari itu harus datang, dan hari itu juga 
harus langsung tandatangan. Kita 
sebagai perusahaan khawatir jika 
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tidak mengikuti instruksi 
pemerintah sebagai pemberi ijin 
kuota kita, bagaimana nantinya. 

 

28.5.2.15.5 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Terlapor 

V PT Taat Indah Bersinar 

pada Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 11 Agustus 2016 

sebagai berikut (vide bukti 

B48): -----------------------------  

156 Pertanyaan  
Terlapor IX 

Kalau tidak ada sanksi atau tidak 
diinstruksikan untuk tandatangan oleh 
Pak Dirjen pada waktu itu, apakah 
perusahaan mau tandatangan? 

Jawaban Tidak. 

 

28.5.2.15.6 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Terlapor 

VI PT Cibadak Indah Sari 

Farm pada Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 11 Agustus 

2016 sebagai berikut (vide 

bukti B49): ----------------------  

88. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah kemudian ada kekhawatiran 
jika tidak menandatangani artinya tidak 
berkomitmen untuk melaksanakan? 

Jawaban Pelaku usaha tidak mungkin tidak 
tandatangan karena saat itu 
disodorkan. 

89 Pertanyaan 
Investigator 

Apakah ketika kesepakatan 
tersebut ditandatangani karena 
sebelumnya dibahas mengenai 

sanksi? 
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Jawaban Ya, sudah pasti. Karena kami ada 
rencana impor GP dan hanya perlu 
tanda tangan, kalau tidak salah untuk 
shipment bukan Oktober. Sehingga tidak 
mungkin tidak tanda tangan, karena 
kami takut tidak ditandatangan ijin 
impornya. 
Saya tidak mempertanyakan 

kepada (Dirjen) harus tanda tangan 
karena takut, karena pelaku usaha 

lain tanda tangan akhirnya saya ikut 
tanda tangan. Saya passive. Fokus saya 
waktu itu yang penting ijin impor keluar. 

128 Pertanyaan 
Terlapor V, 
VIII,X,XI, dan 
XII (Terlapor 8) 

Apakah semua melakukan Afkir Dini. 

Jawaban  Saya rasa tidak ada yang menerima 
dengan lapang dada. 

 

28.5.2.15.7 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Terlapor 

VII PT Hybro Indonesia pada 

Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 12 Agustus 2016 

sebagai berikut (vide bukti 

B50): -----------------------------  

72. Pertanyaan 
Investigator 

Apa yang disampaikan oleh Dirjen dan 
apa tanggapan yang disampaikan oleh 
yang lain ketika ada solusi afkir dini? 

Jawaban Pak Dirjen menyampaikan harus 
berkorban demi merah putih. Suasana 
yang terjadi juga kurang nyaman. 

116. Pertanyaan 
Terlapor I 

Mengapa tiba-tiba ada kata ”sanksi”? 

Jawaban Itu maksudnya perusahaan 
pengimpor GP yang akan terkena 

sanksi, kalau tidak melaksanakan. 
Mungkin Pak Dirjen waktu itu 
menginginkan agar afkir dini ini bisa 
dilaksanakan oleh semua pihak, 
sehingga muncul lah kata “sanksi” 
tersebut. 

 

28.5.2.15.8 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Terlapor 

VIII PT Expravet Nasuba pada 
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Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 12 Agustus 2016 

sebagai berikut (vide bukti 

B51): -----------------------------  

86.  Pertanyaan 
Kuasa Hukum 
Terlampor V, 
VIII, X, XI, dan 
XII 

Apakah saat itu Sdr. Paulus 
menandatangani surat kesepakatan? 

Jawaban Kami sudah tolak beberapa kali 
tetapi ada sanksi kami tidak dapat 

menolak karena kami juga memiliki 
kepentingan impor. 

71.  Pertanyaan 
Investigator 

Kenapa harus melakukan tanda tangan 
kesepakatan? 

Jawaban Ancamannya sudah jelas, kami ada 
rencana impor di bulan Desember 
biasanya kami mengajukan impor, 
perijinannya dua bulan sebelumnya. 
Kalau pada saat September itu kami 
tidak tanda tangan sudah jelas ijin 

impor kami untuk bulan Desember 
pasti tidak akan keluar, disitu 
sanksinya sudah tertulis. 

 

72. Pertanyaan 
Investigator 

Dimana sanksinya tertulis? 

Jawaban Dalam rapat disampaikan bahwa 

yang tidak menjalankan maka ijin 
impornya tidak dikabulkan. 

73. Pertanyaan 
Investigator 

Disampaikan langsung atau tertulis 
dalam kesepakatan? 

Jawaban Disampaikan secara langsung oleh 
Dirjen. 

75. Pertanyaan 
Investigator 

Rapat tersebut dibuat pemerintah, lalu 
kenapa yang tanda tangan pelaku 
usaha? 

Jawaban Pemerintah mengundang pelaku usaha 
dan meminta untuk berpartisipasi dan 
mau melaksanakan tanda tangan. 

76. Pertanyaan 
Investigator 

Kalau tidak tanda tangan? 

Jawaban Ancamannya ijin impor tidak 
dikabulkan. 

 

28.5.2.15.9 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Terlapor 

IX PT Wonokoyo Jaya 

Corporindo pada 
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Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 15 Agustus 2016 

sebagai berikut (vide bukti 

B52): -----------------------------  

156. Pertanyaan 
Investigator 

Kesepakatan dilakukan pada tanggal 14 
September dan afkir dilakukan pada 
tanggal 24 Oktober setelah mendapatkan 
surat kedua. Jadi ada jeda 1 bulan. 
Apakah Saudara pernah mengirimkan 
surat protes ketidaksetujuan yang 
menunjukan Saudara tidak sepakat 
dengan pemerintah? 

Jawaban Protes tertulis tidak, tapi kami 
menanyakan dalam arti apakah ini tidak 
ada unsur yang bertentangan dengan 
institusi yang lain misalnya KPPU. Ketika 
rapat tanggal 14 September itu ada yang 
menyampaikan pemerintah agar kita 
tandatangan karena kita sudah 
konsultasi dengan KPPU dan menurut 
jawaban KPPU selama ada unsur 
pemerintah maka itu bukan kartel. 
Kemudian ada ancaman bagi yang 
tidak mau tanda tangan, maka ijin 

yang berkaitan pengurusan impor 
akan ditinjau ulang oleh Dirjen 

Peternakan. 

 

28.5.2.15.10 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Terlapor 

X CV Missouri pada 

Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 15 Agustus 2016 

sebagai berikut (vide bukti 

B53): -----------------------------  

84. Pertanyaan 
Investigator 

Bisa Saudara Richard ceritakan yang 
terjadi pada pertemuan tanggal 14 
September 2015? 

Jawaban …Malam itu kami dihimbau oleh Pak 
Dirjen untuk menandatangani notulensi 
yang dalam perkara ini dianggap sebagai 
suatu kesepakatan, namun sebenarnya 
tidak ada kata-kata kesepakatan. 
Dengan kata-kata kalau tidak 

ditandatangani akan terkena sanksi, 
meskipun memang dalam forum itu tidak 
disebutkan sanksinya apa. Karena itu 
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merupakan kewenangan Dirjen untuk 
memberikan ijin rekomendasi impor 
bibit ayam, maka pemikiran kami 

kalau tidak dilaksanakan instruksi 
tersebut, maka akan ada 

hubungannya dengan pemberian ijin 
rekomendasi ini. Jadi, dalam kondisi 
terpaksa kami tandatangan. 

107 Pertanyaan  
Terlapor V, VIII, 
X, XI, XII 

Reaksi Saudara bagaimana ketika 
diberitahukan ada instruksi untuk afkir 
dini? 

Jawaban Secara lisan kami mengajukan tidak 

setuju. 

 

28.5.2.15.11 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Terlapor 

XI PT Reza Perkasa pada 

Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 9 Agustus 2016 

sebagai berikut (vide bukti 

B45): -----------------------------  

184. Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Lalu mengapa semua mau tandatangan 
kesepakatan? 

Jawaban Karena ada paksaan dari Bapak 
Dirjen secara lisan bahwa hari itu 

juga harus sudah selesai, akhirnya 
kami tandatangan. 

 

28.5.2.15.12 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Terlapor 

XII PT Satwa Borneo Jaya 

pada Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 8 Agustus 2016 

sebagai berikut (vide bukti 

B43): -----------------------------  

41. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah ketika melapor kepada pimpinan 
ada penolakan atau tidak setuju terhadap 
kesepakatan yang Saudara tanda 
tangani tersebut? 

Jawaban Ditanya apa urgensinya dan kenapa 
harus dipotong tetapi karena perintah 

dari pemerintah jadi kami ikuti. 

 

75. Pertanyaan 
Kuasa Hukum 

Sanksi tersebut diberitahukan sebelum 
atau sesudah 14 September? 
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Terlapor XII 

Jawaban Pada saat pertemuan tanggal 14 
September ada perdebatan, saat itu 
Dirjen mengatakan bahwa harus ada 
keputusan saat itu juga dan seakan-
akan ada paksaan. 

84. Pertanyaan 
Kuasa Hukum 
Terlapor XII 

Kenapa tetap menandatangani? 

Jawaban Ketika kami menandatangani, kami tidak 
tahu bagaimana kedepannya. Saat itu 
kami berencana melakukan impor 

lagi, kami tanda tangan agar ijin 
impor kami tidak ditahan. 

 

28.5.2.16 Bahwa bukti lebih lanjut afkir dini 

dilakukan atas dasar instruksi Pemerintah 

ditunjukkan dengan adanya 4 (empat) 

perusahaan breeder lain yang melakukan 

afkir dini meskipun tidak menandatangani 

Hasil Kesepakatan 14 September 2015, 

sebagaimana dibuktikan oleh keterangan 

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

28.5.2.16.1 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Saksi PT 

Panca Patriot Prima pada 

Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 11 Mei 2016 (vide 

bukti B8). -----------------------  

20 Pertanyaan 
Investigator 

Apa yang PPP lakukan setelah menerima 
surat undangan tersebut? 

Jawaban Dalam email dikatakan bahwa Dirjen 
Peternakan atas persetujuan 

Kementan meminta agar perusahaan 
melakukan pengafkiran dini 

terhadap PS, jika tidak dilakukan 
maka akan dikenakan sanksi. 

36 Pertanyaan 
Investigator 

Apakah jika tidak ada surat tersebut 

PPP akan tetap melakukan 
pengafkiran dini? 

Jawaban Tidak. 

74 Pertanyaan 
Terlapor II 

PPP melakukan afkir dini sebanyak 
12.000, apakah pelaksanaan afkir dini 
karena ada permintaan atau atas inisiatif 
sendiri? 
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Jawaban Karena adanya surat dari Dirjen 
Peternakan. 

76 Pertanyaan 
Terlapor II 

Saksi sebelumnya menyatakan tidak 
melakukan afkir dini jika tidak diminta. 
Apakah pelaksanaan tersebut 

menguntungkan/merugikan? 

Jawaban Merugikan. 

141 Pertanyaan  
Majelis Komisi 

Apa komentar Direktur Utama PPP setelah 
membaca edaran tersebut? 

Jawaban Keberatan, tetapi karena kami tidak 
hadir dalam rapat-rapat sebelumnya 

maka kami pikir itu sudah 
diwakilkan oleh perusahaan-
perusahaan lain, namun pada 

dasarnya kami keberatan. 

  

28.5.2.16.2 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Saksi PT 

Sierad Produce pada 

Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 17 Mei 2016 (vide 

bukti B9): -----------------------  

98 Pertanyaan  
Investigator 

Proses afkir dini yang dilakukan oleh 

PT SP bagaimana? Jelaskan! 

Jawaban Kami melakukan penjualan. Kami 

menjual selayaknya ayam afkir, 
prosesnya kami mencari pembeli, 
biasanya yang membeli bakulan atau 
broker. 

99 Pertanyaan  
Investigator 

Jadi prosesnya dijual kepada broker 
meskipun umur ayam tersebut belum 
maksimal? 

Jawaban Ya. 

 

28.5.2.17 Bahwa seluruh penjelasan tersebut 

membuktikan bahwa afkir dini adalah 

inisiasi Pemerintah dan instruksi dari 

Pemerintah yang disertai ancaman sanksi, 

dan bukan atas inisatif ataupun hasil 

kesepakatan dari Terlapor III dan/atau 

para Terlapor lainnya. -------------------------  

28.5.2.18 Dengan demikian terbukti bahwa Terlapor 

III tidak melakukan kartel atau kerjasama 

apapun dengan pelaku usaha pesaing 
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karena afkir dini merupakan inisiasi dan 

instruksi Pemerintah yang disertai 

ancaman sanksi, sebagai langkah darurat 

guna menyelesaikan permasalahan 

peternak. -----------------------------------------  

28.5.3 Bahwa Terlapor III tidak melakukan kartel atau 

kerjasama dengan pelaku usaha pesaing karena 

Terlapor III terbukti memasarkan 88% DOC FS hasil 

produksi Terlapor III kepada peternak dan tidak 

berjualan di pasar tradisional; ------------------------------   

28.5.3.1 Bahwa 88% DOC FS hasil produksi 

Terlapor III selalu dipasarkan kepada 

peternak mandiri (open market); -------------  

28.5.3.1.1 Bahwa DOC FS hasil 

produksi Terlapor III terbukti 

selalu dialokasikan untuk 

dijual kepada peternak 

mandiri (open market) 

sebesar 88% (delapan puluh 

delapan persen) dan hanya 

12% (dua belas persen) yang 

dijual ke anak perusahaan, 

sebagaimana terlihat dalam 

Laporan Penjualan Final 

Stock,                    yang telah 

Terlapor III serahkan dalam 

persidangan dengan 

klasifikasi “rahasia” (vide 

bukti T3.4). ---------------------  

28.5.3.1.2 Bahwa produk Terlapor III 

juga selalu terserap oleh 

pasar atau pelanggannya 

sebagaimana keterangan 

Terlapor III dan dikuatkan 

oleh keterangan Saksi Abdul 

Korim pada Pemeriksaan 
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Lanjutan sebagai berikut 

(vide bukti B46, B21): ---------  

8 Pertanyaan 
Investigator 

Jelaskan mekanisme pemasaran kepada 
eksternal dan apakah sudah ada 
customer yang rutin menyerap? 

Jawaban  Kami sudah memiliki pelanggan loyal, 
jadi rata-rata sudah terserap 
seluruhnya. 

9 Pertanyaan 
Investigator 

Dari total 88% untuk eksternal, 
berapa yang sudah pasti terserap? 

Jawaban  Hampir semua, karena kami by order. 

 

11 Pertanyaan 
Terlapor III 

Selama mengambil DOC dari PT Malindo, 
apakah pernah mengalami kesulitan 

pasokan?  

Jawaban Cukup, saya dapat apa yang saya 

minta. 

37 Pertanyaan 
Terlapor V, VIII, 
IX, X, XI, XII 

Bagaimana kondisi penjualan Saksi 
sebelum dan sesudah afkir dini? 

Jawaban Ya, karena saya mendapat supply 
yang baik dari Malindo. 

 

28.5.3.1.3 Bukti bahwa Terlapor III 

selalu menyediakan 

pasokannya kepada para 

peternak langganannya juga 

terlihat dalam data produksi 

dan data penjualan Terlapor 

III dalam kurun waktu tahun 

2013 hingga 2016 yang telah 

Terlapor III serahkan dalam 

persidangan dengan 

klasifikasi “rahasia” (vide 

bukti T3.4). ---------------------  

28.5.3.1.4 Bahwa dengan demikian 

terbukti bahwa Terlapor III 

tidak pernah melakukan 

kartel dan/atau pengaturan 

produksi dan/atau 

pemasaran karena 88% DOC 

FS hasil produksinya dijual 
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kepada peternak mandiri 

(open market). ------------------  

28.5.3.2 Bahwa Terlapor III tidak menjual live bird 

ke pasar tradisional (wet market) dan anak 

perusahaan Terlapor III hanya menjual 

livebird dengan berat diatas 2kg ke Horeka; 

28.5.3.2.1 Bahwa Terlapor III sama 

sekali tidak menjual live bird 

melainkan anak perusahaan 

Terlapor III yaitu PT Prima 

Fajar dan PT Leong Ayam 

Satu Primadona lah yang 

memproduksi dan menjual 

live bird ke HOREKA. ----------  

28.5.3.2.2 Bahwa live bird yang 

diproduksi anak perusahaan 

Terlapor III tersebut memiliki 

karAktar khusus 

dibandingkan produk live 

bird yang dihasilkan oleh 

perusahaan breeder lain, 

karena Terlapor III 

menghasilkan live bird 

dengan bobot di atas 2 kg. ---   

28.5.3.2.3 Bahwa dengan produksi 

ayam di atas 2 kg tersebut, 

maka tujuan penjualan 

Terlapor III adalah segmen 

HOREKA dan bukan pasar 

tradisional/wet market, 

karena konsumen pasar 

tradisional/wet market tidak 

membeli ayam dengan berat 

diatas 2 kg, sebagaimana 

diperkuat dengan keterangan 

dalam BAP Terlapor VI pada 
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Pemeriksaan Lanjutan 

sebagai berikut (vide bukti 

B49): -----------------------------  

146 Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Bagaimana jika pembeli konsumen 
langsung atau pedagang? 

Jawaban  Kalau konsumen langsung atau 
rumahan belinya 1,6 kg kebawah. 

 

28.5.3.2.4 Bahwa pernyataan mengenai 

Terlapor III hanya menjual 

live bird ke HOREKA dan 

tidak ke pasar tradisional 

juga telah dinyatakan oleh 

Terlapor III dalam 

pemeriksaan sebagai berikut: 

128 Pertanyaan 
Investigator 

Ketika pertumbuhan laba usaha positif, 
maka bila dikaitkan dengan over supply, 
dimana terjadi over supply? 

Jawaban  Market kami sangat spesifik yakni di 
horeka. Yang menyebutkan adanya 

over supply, bergerak di wet market, 
bukan di market kami. 

145 Pertanyaan 
Terlapor III 

Terkait latar belakang adanya over 
supply, kesimpulannya didasarkan dari 
indikasi harga live bird di pasar 
tradisional yang di bawah harga HPP. 
Apakah Malindo tidak merasakan 

adanya over supply ini karena 
Malindo tidak menjual live bird ke 
pasar becek tetapi ke Horeka? 

Jawaban  Iya, benar. 

 

28.5.3.2.5 Bahwa Majelis Komisi juga 

mendukung pernyataan 

bahwa Terlapor III memiliki 

market yang spesifik dan 

berbeda dengan kebanyakan 

Terlapor lainnya, 

sebagaimana tercatat dalam 

Berita Acara Terlapor III (vide 

bukti B46): ----------------------  
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210 Pernyataan 
Majelis 
Komisi 

Yang terjadi over supply adalah pada 
wet market sedangkan Malindo di 
processing (horeka). 

 

28.5.3.2.6 Bahwa dengan demikian 

terbukti bahwa Terlapor III 

tidak pernah melakukan 

kartel dan/atau pengaturan 

produksi dan/atau 

pemasaran karena Terlapor 

III tidak pernah menjual live 

bird ke pasar tradisional/wet 

market dan anak perusahaan 

Terlapor III hanya menjual ke 

HOREKA. ------------------------  

28.5.4 Bahwa tidak ada kartel dalam perkara ini karena 

indikasi kartel tidak terbukti; -------------------------------  

Bahwa berdasarkan Pedoman Kartel, telah dijelaskan 

mengenai beberapa indikasi untuk mengidentifikasi 

adanya sebuah kartel. ----------------------------------------  

Bahwa dalam perkara ini, Terlapor III tidak melakukan 

kartel karena indikator kartel dalam Pedoman Kartel 

tidak terbukti berdasarkan penjelasan sebagai berikut:  

28.5.4.1 Bahwa tidak ada kartel karena faktanya 

pasar tidak memiliki konsentrasi tinggi. ----  

28.5.4.1.1 Bahwa Pedoman Kartel 

menyatakan salah satu 

indikator kartel adalah 

adanya pasar yang  

terkonsentrasi yang ditandai 

dengan sedikitnya pemain 

dalam suatu pasar. ------------  

28.5.4.1.2 Bahwa salah satu tolak ukur 

untuk melihat apakah suatu 

pasar terkonsentrasi atau 

tidak terkonsentrasi adalah 

dengan metode penghitungan 
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HHI (Herfindahl – Hirschman 

Index) atau CR4. Namun, 

baik dalam LDP maupun 

sepanjang pemeriksaan ini, 

Tim Investigator tidak pernah 

membuktikan dan 

melakukan penghitungan 

tingkat konsentrasi pada 

pasar bersangkutan dalam 

perkara ini. ---------------------  

28.5.4.1.3 Bahwa berdasarkan pendapat 

Ahli Arief Daryanto, diketahui 

setidak-tidaknya terdapat                         

64 (enam puluh empat) 

perusahaan pembibitan 

Parent Stock (PS) yang 

tersebar di 22 propinsi di 

Indonesia. Banyaknya pelaku 

usaha yang bergerak di pasar 

ini membuktikan bahwa 

pasar bersangkutan tidak 

memiliki konsentrasi tinggi.--  

28.5.4.1.4 Bahwa selanjutnya dalam 

pendapat Ahli Arief Daryanto 

juga telah dijelaskan 

mengenai market share pasar 

DOC Final Stock (sumber 

UOB Kay Hian, 2016), 

dimana Terlapor III hanya 

memiliki market share 

sebesar 7% (vide bukti B29). -  
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28.5.4.1.5 Bahwa berdasarkan panduan 

KPPU dan Department of 

Justice Amerika Serikat,                             

apabila nilai HHI lebih dari 

2.500, maka disebut sebagai 

tight oligopoli, sedangkan 

apabila nilai HHI diantara 

1.800-2.500 maka disebut 

dengan oligopoli sedang atau 

oligopoli moderat. --------------  

28.5.4.1.6 Bahwa dengan mengacu pada 

market share tersebut, Ahli 

Arief Daryanto telah 

menyatakan bahwa nilai HHI 

dalam industri DOC adalah 

sebesar 2.473, sehingga 

termasuk sebagai pasar 

oligopoli tingkat sedang atau 

oligopoli moderat, 

sebagaimana terdapat dalam 

BAP Arief Daryanto sebagai 

berikut (vide bukti B29): ------   

 
6.  Pertanyaan 

Terlapor I 
Jelaskan terkait struktur industri perunggasan 
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 ….. 
Biasanya struktur terkait dengan market share. 
Kami coba menghitung market share untuk pasar 
pakan, DOC dan olahan ayam yang diperoleh dari 
data UOB kay Hian (2016) yang disajikan pada 
Gambar 6. Berdasarkan data tersebut, maka 
Indeks Herfindahl-Hirschman (IHH) untuk 

industri pakan sebesar 2458 dan IHH industri 
DOC sebesar 2473. Keduanya termasuk pasar 

oligopoli tingkat sedang. 

Jawaban   … 

Jika dilihat dari panduan KPPU dan 
Department of Justice di Amerika Serikat jika 

IHH lebih dari 2500 maka disebut dengan tight 
oligopoli, diantara 1800-2500 disebut dengan 

oligopoli moderat. 

 
28.5.4.1.7 Bahwa berdasarkan uraian 

diatas terbukti bahwa tidak 

mungkin terdapat kartel 

dalam perkara a quo karena 

tidak ada konsentrasi yang 

tinggi di dalam pasar. ---------  

28.5.4.2 Bahwa tidak ada kartel karena faktanya 

perusahaan pembibitan memiliki ukuran 

yang berbeda-beda. ----------------------------  

28.5.4.2.1 Bahwa Pedoman Kartel 

menyatakan bahwa kartel 

akan lebih mudah terjadi 

apabila perusahaan pelaku 

usaha mempunyai ukuran 

yang setara. ---------------------  

28.5.4.2.2 Bahwa Tim Investigator 

dalam LDP telah 

menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan para Terlapor 

sangat bervariasi. Kapasitas 

kandang setiap perusahaan 

berbeda-beda dan pangsa 

pasar setiap perusahaan pun 

bervariasi mulai dari 0,1% 

sampai 50,80%. Posisi 
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Terlapor III dalam pasar 

bersangkutan juga tidak 

dominan dan bukan 

merupakan market leader 

karena hanya memiliki 

pangsa pasar faktual DOC FS 

sebesar 0,84% (nol koma 

delapan puluh empat persen). 

28.5.4.2.3 Bahwa Pelaku usaha yang 

tidak memiliki ukuran yang 

setara tidak dapat 

melakukan kartel karena 

kapasitas produksi dan 

tingkat biaya produksi 

perusahaan akan berbeda 

sangat jauh. --------------------  

28.5.4.2.4 Bahwa dengan demikan, 

terbukti bahwa tidak ada 

kartel dalam perkara ini 

karena faktanya ukuran 

pelaku usaha sangat berbeda 

satu dan lainnya. --------------  

28.5.4.3 Bahwa tidak ada kartel karena tidak ada 

hambatan masuk ke pasar. -------------------  

28.5.4.3.1 Bahwa Pedoman Kartel 

menyatakan bahwa kartel 

akan sulit terjadi didalam 

industri yang tidak memiliki 

hambatan masuk ke pasar 

(no entry barriers). -------------  

28.5.4.3.2 Bahwa berdasarkan Pendapat 

Ahli Arief Daryanto juga 

menyatakan adanya 68 

(enam puluh delapan) pelaku 

usaha breeder PS di seluruh 

Indonesia. Fakta ini 
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menunjukkan banyaknya 

pelaku usaha didalam 

industri sehingga 

membuktikan tidak adanya 

hambatan untuk masuk 

pasar. ----------------------------  

28.5.4.3.3 Bahwa dengan demikian 

terbukti bahwa tidak ada 

kartel dalam perkara ini 

karena tidak ada hambatan 

untuk memasuki pasar. ------  

28.5.4.4 Bahwa tidak ada kartel karena faktanya 

karAktar permintaan pada pasar DOC 

tidak teratur, elastis, dan cepat berubah. --  

28.5.4.4.1 Bahwa Pedoman Kartel 

menyatakan bahwa kartel 

akan sulit dilakukan di 

dalam industri yang memiliki 

karAktar permintaan yang 

tidak teratur, tidak elastis, 

dan tidak berubah. Hal ini 

dikarenakan para pelaku 

usaha selaku penjual akan 

berebut order pada saat 

permintaan tinggi dan 

terpaksa bersaing 

menurunkan harga 

mengingat sifat permintaan 

yang elastis. --------------------  

28.5.4.4.2 Bahwa terbukti secara tidak 

terbantahkan bahwa tidak 

adanya data permintaan yang 

valid dalam perkara aquo 

adalah disebabkan faktor 

sulit diprediksinya tingkat 

permintaan karena cepat 
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berubah dan fluktuatif, 

mengingat tinggi rendahnya 

permintaan sangat 

tergantung dari seasonal dan 

daya beli masyarakat. ---------  

28.5.4.4.3 Bahwa dengan demikian 

terbukti bahwa tidak ada 

kartel dalam perkara ini 

karena karAktar permintaan 

DOC FS tidak teratur, elastis 

dan cepat berubah. ------------  

28.5.4.5 Bahwa tidak ada kartel karena faktanya 

pembeli mempunyai daya tawar yang kuat 

(buyer power). -----------------------------------  

28.5.4.5.1 Bahwa Pedoman Kartel 

menyatakan bahwa kartel 

tidak akan mungkin terjadi 

apabila pembeli memiliki 

posisi tawar yang kuat 

terhadap penjual, sehingga 

pembeli dapat dengan mudah 

beralih atau berpindah ke 

penjual lain. --------------------  

28.5.4.5.2 Bahwa dalam perkara ini 

terbukti bahwa peternak 

selaku pembeli memiliki 

posisi daya tawar yang kuat. 

Peternak biasanya 

mengambil dari beberapa 

perusahaan pembibitan, dan 

mudah sekali berpindah dari 

satu perusahaan pembibitan 

ke perusahaan pembibitan 

yang lain. Hal ini telah 

terbukti dalam keterangan 
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dalam persidangan sebagai 

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

a. BAP Saksi Abdul Korim 

(vide bukti B21): ----------   

 

30 Pertanyaan 
Terlapor V, 
VIII, X, XI, XII 

Darimana Saksi mengambil 
bibit selain dari Malindo? 

Jawaban  PT Sabas 

 

b. BAP Saksi Hartono (vide 

bukti B23):  ---------------  

 

72 Pertanyaan 
Terlapor II 

Jadi, Saksi mempunyai 

pilihan untuk bisa 
mendapatkan DOC, artinya 

tidak hanya mendapat dari 
satu pasokan saja? 

Jawaban Ya. 

 
c. BAP Terlapor VI/PT 

Cibadak Indah Sari Farm 

(vide bukti B49): ----------  

54 Pertanyaan 
Investigator 

Ketika permasalah tersebut 
coba diatasi, apakah pasar 
membaik? 

Jawaban  Memperbaiki cashflow sehingga 
tidak membengkak problemnya. 
Selain itu diluar kontrol 
kami untuk menaikkan 

harga lebih baik, pembeli 
yang mengontrol, walaupun 

saya paksa Sdr. Putu untuk 
menaikkan harga setiap hari 
tetap tidak bisa karena harga 
dari ini turun sehingga kami 
tidak dapat melakukan apa-

apa. 

 
 

d. BAP Terlapor IV/PT CJ-

PIA (vide bukti B47): -----  

26. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah pasar yang 15% itu 
merupakan konsumen loyal? 

Jawaban Sebenarnya di industry 
peternakan itu tidak ada  yang 
mengikat, jadi seandainya 
ada perubahaan harga 
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sedikit saja kita naikkan 
maka dia akan dengan 
mudah berpindah dan 

besokpun dia tidak akan 
jadi mengambil. 

 
 

28.5.4.5.3 Bahwa dengan demikian 

terbukti bahwa tidak ada 

kartel dalam perkara ini 

karena pembeli mempunyai 

daya tawar yang kuat. --------  

28.5.4.5.4 Bahwa berdasarkan seluruh 

penjelasan tersebut, terbukti 

bahwa tidak ada kartel dalam 

perkara ini karena indikasi 

kartel tidak terpenuhi. --------  

28.5.4.5.5 Bahwa oleh karena itu, 

sudah sepatutnya Majelis 

Komisi menyatakan bahwa 

Terlapor III tidak melanggar 

Pasal 11 UU No. 5/1999. -----  

26.6 Tentang LDP telah dibuat dengan data yang salah dan tidak 

lengkap; --------------------------------------------------------------------  

26.6.1 Bahwa LDP tidak mencerminkan fakta sebenarnya atas 

lahirnya hasil kesepakatan 14 September 2015 dan 

kebijakan afkir dini; -------------------------------------------  

26.6.1.1 Bahwa LDP telah disusun tanpa 

menyampaikan fakta penting bahwa Hasil 

Kesepakatan 14 September 2015 telah 

dibuat dalam pertemuan 14 September 

2015 yang diadakan oleh Pemerintah (vide 

Bukti C3.18). ------------------------------------  

26.6.1.2 Bahwa LDP juga telah disusun tanpa 

menyampaikan fakta penting bahwa Hasil 

Kesepakatan 14 September 2015 telah 

dirancang, dibuat dan diketik oleh 

Pemerintah tanpa campur tangan para 
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Terlapor sehingga tidak ada kesukarelaan 

dan kesepakatan dari para Terlapor dalam 

menandatangani Hasil Kesepakatan 14 

September 2015 (vide bukti B15, B42, B44, 

B46). ----------------------------------------------  

26.6.1.3 Bahwa LDP juga gagal menjelaskan fakta 

adanya ancaman sanksi yang yang 

disampaikan oleh Pemerintah kepada 

Terlapor III dan para Terlapor lainnya (vide 

bukti B11, B46, B48, B49, B52, B53, B45), 

sehingga Terlapor III dan para Terlapor 

lainnya secara terpaksa menandatangani 

Hasil Kesepakatan 14 September 2015. ----  

26.6.1.4 Bahwa Tim Investigator dalam LDP juga 

telah gagal menyampaikan fakta bahwa 

Para Terlapor justru berkeberatan dan 

tidak menginginkan dilaksanakannya afkir 

dini. Para Terlapor melaksanakan afkir dini 

hanya karena adanya instruksi Pemerintah 

yang dikeluarkan berdasarkan desakan 

dan demi kepentingan peternak. Tidak ada 

motif dan kepentingan apapun dari Para 

Terlapor atas dilaksanakannya afkir dini 

(vide Bukti Bagian V.1 dan V.2 Kesimpulan 

ini). ------------------------------------------------  

26.6.1.5 Bahwa dalam menyusun LDP, Tim 

Investigator juga sama sekali tidak 

menyinggung mengenai adanya program 

double consumption oleh Pemerintah yang 

kemudian mengalami kegagalan sebagai 

sebab utama adanya kebijakan Afkir Dini 

Pemerintah (vide bukti B29). -----------------  

26.6.1.6 Bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan 

tersebut, terbukti bahwa tuduhan Tim 

Investigator tidak didasarkan pada data 

dan fakta yang sebenarnya, sehingga 
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tuduhan dalam LDP terbukti menjadi tidak 

benar dan keliru. Oleh karena itu, sudah 

sepatutnya Majelis Komisi memutuskan 

bahwa Terlapor III tidak melanggar Pasal 

11 UU No. 5 Tahun 1999. ---------------------  

26.6.2 Bahwa LDP telah disusun dengan kronologis yang tidak 

lengkap sehingga mengaburkan duduk perkara yang 

sebenarnya; -----------------------------------------------------  

26.6.2.1 Bahwa Tim Investigator telah dengan 

sengaja menyampaikan kronologis perkara 

secara tidak lengkap dalam LDP dengan 

hanya menyajikan kronologis sampai 

dengan tanggal 14 September 2015, 

padahal afkir dini sendiri dilaksanakan 

hingga bulan Januari 2016. ------------------  

26.6.2.2 Bahwa kesengajaan Tim Investigator untuk 

tidak menyampaikan kronologis secara 

lengkap tersebut telah menyebabkan 

hilangnya fakta penting, yaitu adanya 

Surat 15 Oktober 2015 (vide bukti C3.19), 

yang menjadi dasar dilaksanakannnya 

afkir dini oleh Terlapor III dan para 

Terlapor. ------------------------------------------  

26.6.2.3 Bahwa Tim Investigator juga telah dengan 

sengaja tidak menyebutkan keberadaan 

Surat 23 November 2015 (vide bukti 

C3.24), yang berisi ancaman pengenaan 

sanksi apabila keputusan pelaksanaan 

afkir dini yang diambil Pemerintah tidak 

dilaksanakan oleh Terlapor III dan para 

Terlapor lainnya. --------------------------------  

26.6.2.4 Bahwa ketidaklengkapan kronologis yang 

disusun oleh Tim Investigator tersebut 

telah menyebabkan Analisis Dugaan 

Pelanggaran yang dilakukan dalam LDP 

menjadi keliru, dan oleh karena itu seluruh 
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tuduhan dalam LDP menjadi tidak benar 

dan tidak berdasar. ----------------------------   

26.6.2.5 Bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan 

tersebut, terbukti bahwa tuduhan Tim 

Investigator tidak didasarkan pada data 

yang benar dan lengkap, sehingga tuduhan 

dalam LDP terbukti tidak benar dan keliru.  

26.6.2.6 Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya 

Majelis Komisi memutuskan bahwa 

Terlapor III tidak melanggar Pasal 11 UU 

No. 5/1999. --------------------------------------  

26.7 Tentang Terlapor III terbukti tidak melanggar Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----------------------------------------  

Bahwa 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 prAktak 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” -----------------  

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas terdapat beberapa unsur 

yang harus dibuktikan dalam menentukan adanya pelanggaran 

terhadap Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu: --------------------   

a. perjanjian dengan pesaing; 

b. bermaksud mempengaruhi harga; 

c. dengan mengatur produksi dan atau pemasaran 

barang/jasa; dan 

d. mengakibatkan terjadinya prAktak monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat.  

Bahwa Unsur-unsur di atas bersifat kumulatif (bukan 

alternatif). Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu 

unsur mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 11 

UU No. 5 Tahun 1999 menjadi tidak terbukti. -----------------------   

26.7.1 Unsur membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaing tidak terbukti. ----------------------------------------  

Bahwa Tim Investigator dalam butir 16.2 halaman 21-

23 LDP telah secara salah menyimpulkan bahwa 
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Terlapor III dan para Terlapor lainnya telah memenuhi 

unsur ”membuat perjanjian dengan pesaing” hanya 

berdasarkan adanya penandatanganan Hasil 

Kesepakatan 14 September 2015. --------------------------  

Kesimpulan diatas terbukti merupakan kesimpulan 

yang salah dan keliru berdasarkan penjelasan sebagai 

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

26.7.1.1 Bahwa hasil Kesepakatan 14 September 

2015 terbukti bukan merupakan perjanjian 

dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 

berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 5 

Tahun 1999 dan Pasal 1320 jo. 1321 jo. 

1323 jo. 1324 jo. 1325 KUH Perdata. --------  

26.7.1.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 

angka 7 UU No. 5 Tahun 

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.---------------------------  

26.7.1.1.2 Bahwa dari pengertian 

perjanjian dalam Pasal 1 

angka 7 UU No. 5 Tahun 

1999 tersebut, terlihat bahwa 

pengertian perjanjian dalam 

UU No. 5 Tahun 1999 secara 

prinsip adalah sama dengan 

pengertian perjanjian dalam 

Pasal 1313 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata 

(”KUHPerdata”), dan oleh 

karena itu tunduk kepada 
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syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian berdasarkan KUH 

Perdata. ”Suatu perjanjian 

adalah suatu perbuatan di 

mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih”. ---  

26.7.1.1.3 Bahwa hal di atas dibenarkan 

dan ditegaskan juga dalam 

Keterangan Ahli Prof. Dr. 

Nindyo Pramono, S.h., M.S. 

Guru Besar Fakultas Hukum 

Universitas Gajah Mada 

sebagai berikut (vide bukti 

B34): -----------------------------  

“Menurut Ahli pada dasarnya 

rumusan sebagaimana 

disebutkan di dalam Pasal 1 

angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 

pada dasarnya substansinya             

tidak beda dengan rumusan 

perjanjian di dalam Pasal 

1313 KUH Perdata. Yang 

membedakan hanya siapa 

yang menjadi subyek atau 

pihak yang mengikatkan diri 

untuk melahirkan perjanjian 

itu. Di dalam UU No. 5 Tahun 

1999 ditentukan bahwa 

subyek tersebut adalah 

pelaku usaha. Untuk lahirnya 

perjanjian dalam UU No. 5 

Tahun 1999 juga diperlukan 

syarat adanya kesepakatan. 

Siapa yang bersepakatan 

adalah pelaku usaha, 
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sehingga pada hakekatnya 

perjanjian sebagaimana 

diatur dalam                    UU 

No. 5 Tahun 1999 tidak lain 

adalah perjanjian 

sebagaimana dimaksud 

dalam KUH Perdata. Untuk 

syarat sahnya perjanjian pun 

tunduk pada ketentuan Pasal 

1320 KUH Perdata. UU No. 5 

Tahun 1999 tidak mengatur 

tentang syarat sahnya 

perjanjian.” ---------------------------  

26.7.1.1.4 Bahwa Pasal 1320 KUH 

Perdata telah mengatur apa 

saja yang menjadi syarat 

sahnya suatu perjanjian. 

Salah satu syarat sah 

perjanjian yang diatur dalam 

Pasal 1320 KUH Perdata 

adalah harus adanya 

kesepakatan dari para pihak 

yang terikat dalam 

perjanjian, yang bebas dari 

unsur paksaan, kekhilafan 

dan/atau, penipuan. ----------   

Pasal 1320 KUH Perdata: 

“Supaya terjadi persetujuan 

yang sah, perlu dipenuhi 

empat syarat: -------------------  

1. Kesepakatan mereka yang 

mengikatkan dirinya. ------  

2. Kecakapan untuk 

membuat suatu perikatan. 

3. Suatu pokok persoalan 

tertentu. ---------------------  



 

 
-474 - 

 

 

 

 

4. Suatu sebab yang tidak 

terlarang. --------------------  

Pasal 1321 KUH Perdata: 

“Tiada suatu persetujuan 

mempunyai kekuatan jika 

diberikan karena kekhilafan 

atau diperoleh dengan 

paksaan atau penipuan.” -----  

26.7.1.1.5 Bahwa Terlapor III telah 

menandatangani Hasil 

Kesepakatan 14 September 

2015 dalam Pertemuan 14 

September 2015 yang 

diadakan oleh Dirjen PKH 

karena adanya paksaan dari 

Dirjen PKH, dimana Dirjen 

PKH telah mengeluarkan 

perintah dan ancaman sanksi 

apabila Terlapor III tidak 

menandatangani Hasil 

Kesepakatan 14 September 

2015. -----------------------------   

26.7.1.1.6 Bahwa hal ini telah Terlapor 

III sampaikan dalam 

keterangan di BAP Terlapor 

III, sebagai berikut (vide bukti 

B46): -----------------------------  

86 Pertanyaan 
Investigator 

Bagaimana porsi awal? 

Jawaban  Awalnya semua tidak setuju, dan saya 
pribadi saya tidak setuju, tapi 
ketika saya mau bicara Dirjen 

mengatakan “demi merah putih” 
sambil mengepalkan tangan, jadi  

akhirnya saya tidak jadi bicara. 

98 Pertanyaan 
Investigator 

Pukul berapa draft kesepakatan ini 
dibuat? 
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Jawaban  Saya menerima draft kesepakatan pada 
akhir rapat, dimasukan didalam map. 
Saya tidak membaca detail. Karena 
saya lihat hampir semua breeder sudah 
tanda tangan, akhirnya saya ikut tanda 
tangan juga. Karena apa pun yang 
kami katakan sudah pasti salah, 
jadi terpaksa tanda tangan. 

213 Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Setelah disampaikan, adakah yang 
bertanya darimana sumbernya sampai 
ditentukan 6 juta? 

Jawaban  Yang mau komentar saat itu mungkin 
banyak, tetapi tidak berani karena 
melihat wajah Dirjen kesal dan marah. 

Kami tidak tahu Dirjen mendapatkan 
angka tersebut darimana. Yang 

mengetik kalimat                     “13 
perusahaan setuju akan melakukan 
afkir dini…” adalah Sdr. Jamal. 

Kami tidak tahu asal angka 6 juta. 
Saya rasa semua tidak ada yang 

mau melakukan afkir dini. Karena 
terpaksa dan takut, akhirnya 
semua menandatangani. Setelah 

tanggal 14 September 2015 sendiri 
semua diam, tidak ada yang melakukan 
afkir dini. Baru setelah ada penegasan 
di surat tanggal 15 Oktober 2015, baru 
melaksanakan afkir dini sesuai 
instruksi. 

116 Pertanyaan 
Investigator 

Pada surat tanggal 15 Oktober 2015 
belum ada kata-kata sanksi, kenapa 
tetap melaksanakan afkir dini? 

Jawaban  Ancaman sanksi disampaikan 
secara verbal. Dirjen sudah 

mengatakan akan bertindak tegas 
kepada breeder yang tidak 
melaksanakan instruksi afkir dini. 
Bayangkan saja, ijin impor jagung 
untuk pakan, ijin impor GPS, serta 

ijin lain-lain dikeluarkan oleh 
Dirjen, jadi tidak ada yang berani 
melawan. Dulu ada kasus, ada pihak 

yang mbalelo dan ijinnya tidak pernah 
ditandatangani. 

 

26.7.1.1.7 Bahwa ancaman sanksi yang 

diberikan oleh Dirjen PKH 

membawa kekhawatiran dan 

ketakutan yang nyata bagi 

Terlapor III sehingga dengan 
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terpaksa harus 

menandatangani Hasil 

Kesepakatan 14 September 

2015. -----------------------------  

26.7.1.1.8 Bahwa kekhawatiran 

Terlapor III tersebut 

bukanlah ketakutan yang 

tidak beralasan. Dengan 

mengingat bahwa Dirjen PKH 

merupakan pemberi 

rekomendasi awal bagi 

dikeluarkannya izin impor 

jagung untuk pakan dan ijin 

impor GPS yang sangat 

penting bagi kelangsungan 

usaha group perusahaan 

Terlapor III, maka adanya 

ancaman sanksi tindakan 

tegas dari Dirjen PKH tentu 

menjadi ketakutan yang 

serius bagi Terlapor III 

karena berpotensi mematikan 

keberlangsungan usaha serta 

akan membawa kerugian luar 

biasa bagi perusahaan. -------  

26.7.1.1.9 Bahwa Dirjen PKH sendiri 

juga mengakui bahwa beliau 

telah menggunakan 

kewenangannya sebagai 

Pemerintah untuk memaksa 

dan memerintahkan Terlapor 

III dan para Terlapor lainnya 

untuk menandatangani 

Kesepakatan 14 September 

2015 sebagaimana terbukti 

dalam Berita Acara Dirjen 
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PKH Muladno sebagai berikut 

(vide bukti B11): ---------------  

5 
 

Pertanyaan  
Majelis 
Komisi 
 

Dalam perkara  a quo  ada semacam 
pengaturan produksi ayam pedaging 
broiler yang didahului dengan adanya 
pertemuan antara Dirjen Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Kementrian 
Pertanaian dengan beberapa pelaku 
usaha di bidang perunggasan yaitu 
pengusaha dan asosiasi hingga 
kemudian menghasilkan sebuah  
kesepakatan berupa kegiatan 
pengafkiran dini PS sebesar 6 juta 
ekor.  Jelaskan!  

Jawaban 
 

…Dalam pertemuan itu saya juga 
diberikan kewenangan penuh 
untuk mengambil keputusan 

apapun dan para pembibit akan 
menurut mengikuti hasilnya. 

Sehingga pada saat itu karena jeritan 
peternak sudah bertahun-tahun 
bahwa terjadi over supply sehingga 
harga jatuh maka disepakati afkir dini 
sebesar 6 juta ekor. Itu memang 

perintah saya.  

 

 
26.7.1.1.10 Bahwa adanya keterpaksaan 

yang dirasakan oleh Terlapor 

III ini juga dibuktikan oleh 

kesaksian dari para pelaku 

usaha lain seperti peternak 

dalam BAP Saksi Hartono 

yang menyatakan bahwa 

Terlapor III dan para Terlapor 

lain dipaksa dan 

diperintahkan oleh Dirjen 

PKH untuk menandatangani 

Hasil Kesepakatan 14 

September 2015 dan bahwa 

Terlapor III dan para Terlapor 

lain tidak mungkin 

menandatangani Hasil 

Kesepakatan 14 September 
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2015 secara sukarela karena 

afkir dini merugikan Terlapor 

III (vide bukti B23). ------------  

102 Pertanyaan 
Investigator 

Terkait penambahan peternak 
kemudian ketika dalam periode 
zaman dulu Saksi memelihara ayam 
dimana terjadi fluktuasi harga (tidak 
selamanya untung terus), 
dibandingkan dengan yang 
sekarang, bagaimana perbedaannya? 

Jawaban …Jadi saat saya mendengar Bapak 
Muladno mau melakukan berkali-kali 
pertemuan dengan kami, yang saya 
dengar, teman-teman ini dipaksa 
untuk melakukan afkir dini, 

namun Pak Muladno sendiri 
menginstruksikan afkir dini ini 

sebagaimana amanat Undang-
Undang. Mereka (Terlapor) ini 
korban dari permintaan kami 

kepada Pemerintah. Saya tidak 
bermaksud membela karena saya 
sendiri terkena dampaknya. Coba 
dibayangkan berapa jumlah 
kerugian yang harus ditanggung 

mereka untuk mengorbankan hal 
yang menjadi kepentingan kami… 

 
 

26.7.1.1.11 Bahwa paksaan yang 

dilakukan oleh Pemerintah 

agar Terlapor III 

menandatangani Hasil 

Kesepakatan 14 September 

2015 tersebut telah 

memenuhi ketentuan 

paksaan dalam Pasal 1324 

KUH Perdata, yang 

menyebabkan Hasil 

Kesepakatan 14 September 

2015 haruslah dianggap 

tidak berlaku sebagai suatu 

perjanjian berdasarkan Pasal 

1323 jo. 1325 KUH Perdata. 
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Pasal 1323 KUH Perdata: 

“Paksaan yang diakukan 

terhadap orang yang 

mengadakan suatu 

persetujuan mengakibatkan 

batalnya persetujuan yang 

bersangkutan, juga bila 

paksaan itu dilakukan oleh 

pihak ketiga yang tidak 

berkepentingan dalam 

persetujuan yang dibuat itu.” 

Pasal 1324 KUH Perdata: 

“Paksaan terjadi, bila 

tindakan itu sedemikian rupa 

sehingga memberi kesan dan 

dapat menimbulkan 

ketakutan pada orang yang 

berakal sehat, bahwa dirinya, 

orang-orangnya, atau 

kekayaannya, terancam rugi 

besar dalam waktu dekat. 

Dalam pertimbangan hal 

tersebut, harus diperhatikan 

usia, jenis kelamin dan 

kedudukan orang yang 

bersangkutan.” -----------------   

Pasal 1325 KUH Perdata: 

“Paksaan menjadikan suatu 

persetujuan batal, bukan 

hanya bila dilakukan 

terhadap salah satu pihak 

yang membuat persetujuan, 

melainkan juga bila 

dilakukan terhadap suami 

atau istri atau keluarganya 
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dalam garis ke atas maupun 

ke bawah.” ----------------------  

26.7.1.1.12 Bahwa hal diatas diperkuat 

dengan keterangan Ahli 

Nindyo Pramono sebagai 

berikut: ”Perjanjian harus 

lahir, terjadi atas dasar 

kehendak bebas dari para 

pihak yang membuatnya. 

Perjanjian tidak boleh lahir 

atau terjadi karena adanya 

paksaan, kekhilafan dan 

penipuan. Jika perjanjian 

terjadi karena adanya 

paksaan, kekhilafan dan 

penipuan, maka perjanjian 

dapat dibatalkan”. ----------------  

26.7.1.1.13 Bahwa lebih lanjut, Hasil 

Kesepakatan 14 September 

2015 tersebut juga terbukti 

telah dibuat, diketik dan 

dipersiapkan oleh staff dari 

Dirjen PKH sendiri dan 

kemudian diedarkan kepada 

Terlapor III dan para Terlapor 

lainnya untuk ditandatangani 

dibawah pengawasan Dirjen 

PKH yang juga turut 

menandatangani Hasil 

Kesepakatan 14 September 

2015 tersebut, sebagaimana 

terbukti dari keterangan 

dalam BAP sebagai berikut: --  

a. BAP Terlapor III (vide 

bukti B46): ------------------  



 

 
-481 - 

 

 

 

 

213 Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Setelah disampaikan, adakah 
yang bertanya darimana 
sumbernya sampai ditentukan 6 
juta? 

Jawaban  … Yang mengetik kalimat “13 

perusahaan setuju akan 
melakukan afkir dini…” 

adalah Sdr. Jamal. Kami tidak 
tahu asal angka 6 juta.  

 
b. BAP Ketua Gabungan 

Pengusaha Pembibitan 

Unggas (GPPU) (vide bukti 

B15). -------------------------  

112 Pertanyaan 
Investigator  

Siapa yang mengusulkan judul 
hasil kesepakatan "Rapat 
Pembahasan Permasalahan dan 
Solusi Mengatasi Keterpurukan 
Harga Ayam Ras Hidup Di Tingkat 
Peternak"? 

Jawaban Dari Sekretariat Dirjen PKH 
dari Kementan 

 

 

c. BAP Terlapor I (vide bukti 

B42). -------------------------  

75. Pertanyaan 
Investigator 
 

Karena ini dampaknya pada 
tanggung jawab hukum dari 
perusahaan Charoen Pokphand, 
karena Saudara hadir tersebut 
mewakili CPI dan juga melakukan 
tanda tangan kesepakatan 
tersebut. Artinya secara hitam 
diatas putih Saudara 
menandatangani kesepakatan 
terkait over supply tersebut. 

Jawaban 
 

Bagi saya permasalahan ini 
muncul karena adanya surat 

kesepakatan tanggal 14 
September 2015. Surat itu yang 
membuat Pemerintah, yang 

mengkonsep word by word 
Pemerintah, yang mengundang 

Pemerintah, kami diundang tidak 
diberitahukan maksud undangan 
apa, sampai disana setengah 7 
malam rapat berlangsung sampai 
akhirnya selesai jam 11 malam, 
kami semua diperintahkan untuk 
tanda tangan. Jadi sebenarnya, 
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kami hadir disana suratnya 
tidak kami buat, dan hanya 
mendapat bagian tanda 

tangannya saja yang tidak bisa 
saya pungkiri dan tanpa membuat 
kesepakatan apapun. 

 

 

d. BAP Terlapor II (vide bukti 

B44). -------------------------  

371
. 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Ada dokumen tanggal 14 
September 2015 yang judulnya 

“Hasil Kesepakatan Rapat 
Pembahasan dan Solusi 
Mengatasi Keterpurukan Harga 
Ayam Ras Hidup di Tingkat 
Peternak”. Sesuai judulnya 
adalah Hasil Kesepakatan, 
apakah faktanya memang benar 
ada kesepakatan yang dibuat 
diantara para pihak yang disebut 
di dalam dokumen tersebut 
dimana salah satunya adalah PT 
Japfa Comfeed Indonesia, Tbk? 

Jawaban Terus terang malam itu tiba-
tiba dibuatkan draft, …. 

 

26.7.1.1.14 Bahwa seluruh penjelasan di 

atas, membuktikan secara 

tidak terbantahkan bahwa: --  

a. Hasil Kesepakatan 14 

September 2014 telah 

dibuat dalam Pertemuan 

14 September 2015 yang 

diadakan oleh 

Pemerintah. ---------------  

b. Hasil Kesepakatan 14 

September 2014 telah 

ditandatangani karena 

adanya paksaan yang 

nyata dari Pemerintah. --  

c. Hasil Kesepakatan 14 

September 2015 tidak 

dibuat secara sukarela 



 

 
-483 - 

 

 

 

 

oleh Terlapor III dan para 

Terlapor lainnya 

melainkan telah dibuat 

sendiri oleh Pemerintah.  

26.7.1.1.15 Bahwa hasil Kesepakatan 14 

September 2015 yang dibuat 

dalam pertemuan yang 

diadakan oleh Pemerintah, 

dibuatkan draftnya oleh 

Pemerintah dan disertai oleh 

ancaman sanksi dari 

Pemerintah adalah bukan 

Perjanjian sebagaimana 

dimaksud dalam UU No. 5 

Tahun 1999. --------------------  

26.7.1.1.16 Bahwa hal diatas juga 

dibenarkan dan diperkuat 

oleh Ahli Ditha Wiradiputra, 

S.H., M.E. dalam Pendapat 

Hukum Ahli Ditha 

Wiradiputra, sebagai berikut 

(vide bukti B35). ---------------  

 

“2. Apabila terdapat suatu 
perjanjian pengaturan 
produksi yang dibuat 

berdasarkan inisiasi 
Pemerintah, dibuat 
dalam pertemuan yang 
diselenggarakan oleh 

Pemerintah, dibuatkan 
draftnya oleh 
Pemerintah, disertai 

ancaman sanksi oleh 
Pemerintah, apakah 
perjanjian tersebut 
termasuk ke dalam  
pengertian Perjanjian 
berdasarkan ketentuan 
Pasal 11 UU No. 5 Tahun 
1999 jo. Pasal 1 butir 7 UU 
No. 5 Tahun 1999?  
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Jawaban: 
 
Apabila perjanjian 

yang dilakukan 
sebagaimana 
disebutkan diatas, 

maka dapat dikatakan 
berbeda dengan 
konstruksi perjanjian 

sebagaimana yang 
diatur di dalam Pasal 

11 UU No. 5 Tahun 
1999...” 
 

 
26.7.1.1.17 Bahwa hal yang sama 

kembali ditegaskan dalam 

BAP Ahli Ditha Wiradiputra 

sebagai berikut (vide bukti 

B35): -----------------------------  

 

14
. 

Pertanyaan 
Terlapor III 

Jika terdapat suatu perjanjian 
pengaturan produksi, yang 
dibuat berdasarkan inisiasi 
Pemerintah, yang dibuat dalam 
suatu pertemuan yang diundang 
oleh Pemerintah, bahkan draft 
juga dirancang oleh Pemerintah, 
dan bahkan disertai ancaman 
sanksi oleh Pemerintah, apakah 
perjanjian pengaturan produksi 
yang demikian itu termasuk 
dalam pengertian perjanjian yang 
dimaksud Pasal 11 UU No. 
5/1999? 
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Jawaban Jika yang menginisiasi adalah 
pihak Pemerintah, yang 
memfasilitasi adalah Pemerintah, 
kemudian apabila tidak 
melaksanakan kesepakatan 
yang dibuat akan dikenai sanksi 
oleh Pemerintah, maka 
Pemerintah lah yang 

melakukan kartel. Istilah 
dalam teori hukum 
persaingan adalah public 

cartel (Pemerintah yang 
membuat kartel dan Pemerintah 
lah yang mengatur kartel). 
Dalam ketentuan Pasal 11 UU 
No. 5/1999 yang menjadi 

objek adalah pelaku usaha, 
dimana pelaku usaha yang 
mengambil insiatif, pelaku usaha 
yang bekerjasama dengan 
pelaku usaha pesaingnya untuk 
mengatur produksi, dalam 
rangka mempengaruhi harga 
dengan tujuan memperoleh 
keuntungan yang sebesar-
besarnya 

 …Jadi, jika apa yang dilakukan 
itu bukan atas inisiasi 
Pemerintah maka disebut kartel, 
sebagaimana Pasal 11 UU No. 
5/1999, tetapi jika yang 

menginisasi perjanjian adalah 
Pemerintah, maka perjanjian 

tersebut tidak bisa disebut 
sebagai kartel. 

 
 

26.7.1.1.18 Bahwa berdasarkan seluruh 

penjelasan diatas terbukti 

bahwa Hasil Kesepakatan 14 

September 2015 bukanlah 

termasuk perjanjian 

sebagaimana diatur dalam 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 

1999. -----------------------------  

26.7.1.2 Bahwa hasil Kesepakatan 14 September 

2015 terbukti tidak pernah dilaksanakan. 
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26.7.1.2.1 Bahwa sebagaimana telah 

dijelaskan dalam bagian VI.2 

Kesimpulan ini, Tim 

Investigator telah sengaja 

menghilangkan kronologis 

penting dari perkara ini 

sehingga mengaburkan 

duduk perkara sebenarnya 

dan menyebabkan analisa 

Tim Investigator pada butir 

16.2 huruf r) pada halaman 

23 LDP menjadi keliru dan 

tidak benar. ---------------------  

26.7.1.2.2 Bahwa apabila Tim 

Investigator menyajikan 

kronologis secara lengkap 

dan menganalisa mengenai 

Surat 15 Oktober 2015, maka 

Tim Investigator dapat 

memahami bahwa Terlapor III 

tidak pernah melaksanakan 

Hasil Kesepakatan 14 

September 2015. Afkir dini 

telah dilaksanakan 

berdasarkan Surat 15 

Oktober 2015 dan bukan 

berdasarkan Hasil 

Kesepakatan 14 September 

2015. Hal ini sebagaimana 

telah dijelaskan dalam BAP 

Terlapor III (vide Bukti B46): -  

 

107 Pertanyaan 
Investigator  

Apakah Malindo sudah 
melaksanakan afkir dini sesuai 
instruksi Dirjen? Kapan? 

Jawaban Sudah. Bulan Oktober 2015. 

109 
Pertanyaan 
Investigator  

Kenapa Malindo melaksanakan 
afkir dini pada bulan Oktober 
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2015? 

 

Jawaban Kami melakukan atas 

perintah Dirjen berdasarkan 
surat tanggal 15 Oktober 2015 
dan harus melaporkannya ke 
Direktur Pembibitan…  

 

26.7.1.2.3 Bahwa Pemerintah 

mengeluarkan Surat 15 

Oktober 2015 karena Hasil 

Kesepakatan 14 September 

2015 tidak pernah 

dilaksanakan sama sekali 

oleh Terlapor III dan para 

Terlapor lainnya, sehingga 

Pemerintah merasa perlu 

untuk menginstruksikan 

secara jelas perintah Afkir 

Dini melalui Surat 15 

Oktober 2015, sebagaimana 

dinyatakan di dalam Berita 

Acara Saksi Dirjen PKH 

Muladno sebagai berikut 

(vide bukti B11): ---------------   

197 Pertanyaan  
Terlapor III 
 

Terdapat pertemuan pada 
tanggal 14 September 2015 
kemudian dilanjutkan dengan 
pertemuan pada tanggal 15 
Oktober 2015 yang ditujukan 
kepada direktur pimpinan 
perusahan yang menyatakan 
pada poin terakhir adalah 
pelaksanan afkir dini agar segera 

dilaksanakan. Berarti dari 
tanggal 14 September 2015 itu 
sampai 15 Oktober 2015 itu 
belum dilakukan afkir dini?  

Jawaban 
 

Saat itu SOP belum siap dan 
peternak sudah berteriak 
sehingga kemudian saya 

menginstruksilkan pada 
tanggal 15 Oktober 2015 
tersebut agar afkir dini segera 

dilakukan. 
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26.7.1.2.4 Bahwa hal diatas 

menunjukan afkir dini telah 

dilaksanakan berdasarkan 

surat 15 Oktober 2015 dan 

bukan berdasarkan Hasil 

Kesepakatan 14 September 

2015. -----------------------------  

26.7.1.2.5 Bahwa selain itu, terdapat 

pula 5 (lima) perusahaan 

yang tidak ikut 

menandatangani Hasil 

Kesepakatan 14 September 

2015 namun turut 

melaksanakan afkir dini 

dalam jangka waktu dan tata 

cara yang sama dengan 

Terlapor III dan para Terlapor 

lainnya, yaitu PT Karya Indah 

Pertiwi, PT Panca Patriot, PT 

Kerta Mulya Sejahtera, PT 

Sierad Produce dan PT Silga 

Perkasa. -------------------------   

26.7.1.2.6 Bahwa hal ini membuktikan 

secara tidak terbantahkan 

bahwa afkir dini tidak 

dilaksanakan dan tidak 

didasarkan kepada Hasil 

Kesepakatan 14 September 

2015, karena pihak yang 

tidak ikut menandatangani 

Hasil Kesepakatan 14 

September 2015 pun turut 

melaksanakan afkir dini. -----  

26.7.1.2.7 Bahwa lebih lanjut, butir-

butir lain dalam Hasil 

Kesepakatan 14 September 
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2015 juga terbukti tidak 

pernah dilaksanakan sama 

sekali oleh Terlapor III dan 

para Terlapor lainnya dan 

belum bersifat final, 

sebagaimana terbukti sebagai 

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

BUTIR-BUTIR HASIL KESEPAKATAN 14 

SEPTEMBER 2015 
KETERANGAN 

3. PT Charoen Pokphand akan 
memotong antara 44%-75% 
atau + 59%. Menunggu 
keputusan manajemen lebih 
kurang 1-2 hari.   

Butir 3 Hasil 
Kesepakatan 14 
September 2015 belum 
bersifat final sehingga 
tidak pernah 
dilaksanakan. 

4. Pemotongan HE PS 40% 
dimulai tanggal 9-30 
September 2015. 

Butir 4 Hasil 
Kesepakatan 14 
September 2015 tidak 
pernah dilaksanakan. 

6. Semua perusahaan yang 
akan impor bibit harus 
bergabung dengan GPPU. 

Terlapor IX dan Terlapor 
X sampai saat ini bukan 
merupakan anggota 
GPPU. 
Butir 6 Hasil 
Kesepakatan 14 
September 2015 tidak 
pernah dilaksanakan. 

7. GPPU diharapkan segera 
melaksanakan Munas.  

Butir 7 Hasil 
Kesepakatan 14 
September 2015 tidak 
pernah dilaksanakan. 

8. Rapat selanjutnya akan 
dibuat aturan pendukung 
dari hulu sampai hilir. Misal 
di hulu diintegrasikan 
dengan program SPR (Sentra 
Peternakan Rakyat). 

Butir 8 Hasil 
Kesepakatan 14 
September 2015 tidak 
pernah dilaksanakan. 

 

26.7.1.2.8 Bahwa berdasarkan seluruh 

penjelasan diatas terbukti 

bahwa Hasil Kesepakatan 14 

September 2015 bukanlah 

termasuk perjanjian 

sebagaimana diatur dalam 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 
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1999 karena tidak pernah 

dilaksanakan sama sekali. ---   

26.7.1.3 Bahwa afkir dini merupakan tindakan 

bersama melaksanakan instruksi dan/atau 

kebijakan Pemerintah dan tidak ada 

perjanjian apapun yang mendasari 

pelaksanaan afkir dini. ------------------------  

26.7.1.3.1 Bahwa dalam bagian V.2 

Kesimpulan ini, telah 

dijelaskan bahwa afkir dini 

adalah kebijakan yang 

diambil Pemerintah dimana 

Terlapor III dan para Terlapor 

lainnya kemudian 

diperintahkan untuk 

melaksanakan kebijakan dan 

perintah afkir dini dari 

Pemerintah tersebut secara 

bersama-sama, salah 

satunya melalui perintah 

untuk menandatangani Hasil 

Kesepakatan 14 September 

2015. -----------------------------   

26.7.1.3.2 Bahwa tindakan bersama 

untuk menandatangani Hasil 

Kesepakatan 14 september 

2015 oleh Terlapor III dan 

para Terlapor lainnya adalah 

bukan termasuk perjanjian 

sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 11 UU No. 5 

Tahun 1999. Hal ini 

dijelaskan dan dibenarkan 

dalam Keterangan Ahli 

Nindyo Pramono dan Berita 

BAP Ahli Nindyo Pramono, 
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yang menyatakan sebagai 

berikut (vide bukti B34): ------  

 
“12. Apakah tindakan bersama untuk 

melaksanakan instruksi dan/atau 
kebijakan Pemerintah terkait 
dengan pasokan atau produksi 
dapat dikategorikan sebagai kartel 
sebagimana dimaksud dalam Pasal 
11 UU No. 5/1999? 

 
       Jawab: 

Jawaban atas pertanyaan No. 12 
ini dapat Ahli katakan dengan 
tegas, bahwa pelaksanaan  

instruksi  Pemerintah  ini  tidak  
termasuk  kategori  kartel 

sebagaimana dimaksud Pasal 11 
UU No. 5/1999.  
Dalam Pasal 11 UU No. 5/1999 
disebutkan adanya larangan bagi 
pelaku usaha untuk membuat 
perjanjian dst, dalam hal ini berarti 
ada kehendak bebas dari pelaku 
usaha dan pelaku usaha 
pesaingnya apakah akan membuat 
perjanjian (kartel) atau tidak dan 
tidak ada konsekuensi 
hukuman/sanksi apabila tidak 
membuat perjanjian (kartel) 
tersebut. Namun demikian, apabila 
perjanjian yang dilakukan adalah  
berdasarkan instruksi/kebijakan 
Pemerintah, maka apabila tidak 
dilakukan akan mendatangkan 
konsekuensi hukum sanksi dari 
Pemerintah dan/atau lembaga 
yang ditunjuk untuk itu.”  

 
26.7.1.3.3 Berdasarkan BAP Ahli Nindyo 

Pramono (vide bukti B34): ----  

 

20 Pertanyaan 
Terlapor II 

Apabila ada sebuah dokumen 
yang bunyinya "Hasil 
Kesepakatan Rapat Pembahasan 
Permasalahan dan Solusi 
Mengatasi Keterpurukan Harga 
Ayam Ras Hidup di Tingkat 
Peternak"per tanggal 14 
September 2015 yang 
ditandatangani para pihak dan 
mengetahui pemerintah. Jadi ada 
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Hasil Kesepakatan, Rapat 
Pembahasan, ditandatangani 
dari para pihak perusahaan, dan 
mengetahui pemerintah. Apakah 
itu bisa dikategorikan sebagai 

perjanjian? 

Jawaban Tidak. Itu menurut teori, saya 
konsisten bahwa itu masuk 

dalam kualifikasi perbuatan 
bersama atau gesammtakt. 
Itu bukan kesepakatan dalam 
konteks yang merupakan 
salah satu syarat lahirnya 

perjanjian. Kesepakatan karena 
adanya himbauan pemerintah 
misalnya keputusan rapat seperti 
yang sudah diilustrasikan. Kalau 
bapak ibu sekalian kita hadir di 
dalam ruangan ini kemudian 
sepakat untuk menunjuk saya 
sebagai Ketua, itu perbuatan 
bersama. Karena apa. Begitu 
saya tidak mau menjadi Ketua 
atau saya wanprestasi, yang 
dalam perjanjian, saya tidak 
melaksanakan kesepakatan itu, 
apa bapak ibu bisa menggugat 
saya karena wanprestasi. Tidak. 
Itulah perbuatan bersama bukan 
overeenkomst. 

29 Pertanyaan  
Terlapor V, 
Terlapor VII, 
Terlapor X, 
Terlapor XI, 
dan 
Terlapor XII, 
 

Kami di sini menjadi Terlapor 
dalam perkara yang diduga 
melanggar Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ini 
sebetulnya ada tiga pihak yaitu 
pemerintah sebagai regulator, 
pelaku usaha, dan masyarakat. 
Apakah kesepakatan yang 
dilakukan oleh pemerintah, dan 
pelaku usaha yang kemudian 
dianggap merugikan konsumen, 
apakah kesepakatan ini tetap 
dapat berlaku? Apakah 
kesepakatan itu bertentangan 
dengan Undang-Undang kartel 
atau tidak?  

Jawaban  Kalau Saudara setuju dengan 
kesepakatan sebagaimana 
diilustrasikan tadi, itu perbuatan 
bersama menurut pemahaman 
teori hukum perdata yang saya 



 

 
-493 - 

 

 

 

 

pahami. Kalau Saudara setuju 
itu kesepakatan bersama 
maka itu bukan perjanjian. 

Begitu bukan perjanjian, 
kalau dikaitkan dengan 

ketentuan Pasal 11, maka 
saya berpendapat bahwa itu 
tidak masuk dalam konteks 

kartel sehingga kalau tidak 
masuk dalam konteks kartel 
maka artinya tidak merugikan 
konsumen. 

 
 

26.7.1.3.4 Bahwa berdasarkan seluruh 

penjelasan diatas terbukti 

Hasil Kesepakatan 14 

September 2015 bukanlah 

termasuk perjanjian 

sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Pasal 11 UU 

No. 5 Tahun 1999 karena 

merupakan tindakan 

bersama untuk 

melaksanakan perintah dan 

kebijakan Pemerintah.---------  

26.7.1.4 Bahwa tidak ada perjanjian apapun yang 

dibuat dengan pelaku usaha pesaing dalam 

perkara ini karena Terlapor III tidak  

bersaing dengan seluruh Terlapor dalam 

perkara ini. --------------------------------------  

26.7.1.4.1 Bahwa Terlapor III terbukti 

bukan merupakan pelaku 

usaha pesaing bagi para 

Terlapor lainnya karena 

Terlapor III tidak 

memasarkan produk DOC FS 

nya ke seluruh Indonesia 

sehingga tidak berada di 

pasar bersangkutan yang 



 

 
-494 - 

 

 

 

 

sama dengan para Terlapor 

lainnya. Hal ini secara rinci 

telah dijelaskan dalam 

Bagian II Kesimpulan ini. 

Dengan demikian tidak ada 

perjanjian yang dibuat 

dengan pelaku usaha pesaing 

dalam perkara ini. -------------  

26.7.1.4.2 Bahwa dengan demikian, 

unsur membuat “Perjanjian 

dengan Pesaing” dalam Pasal 

11 UU No. 5 Tahun 1999 

tidak terbukti. ------------------  

26.7.2 Unsur bermaksud mempengaruhi harga tidak terbukti. 

26.7.2.1 Bahwa afkir dini telah diperintahkan oleh 

Pemerintah karena adanya desakan 

peternak yang menginginkan agar harga 

jual live bird ditingkat peternak dapat 

meningkat, sehingga peternak dapat 

memperoleh keuntungan yang diharapkan.  

26.7.2.2 Bahwa berdasarkan tujuan dari afkir dini 

tersebut, terlihat bahwa harga yang 

dikehendaki untuk dipengaruhi melalui 

pelaksanaan afkir dini adalah harga live 

bird dari peternak dan bukan harga DOC 

FS dari Terlapor III. ----------------------------  

26.7.2.3 Bahwa lebih lanjut, afkir dini telah terbukti 

secara tidak terbantahkan telah 

memberikan keuntungan bagi peternak 

sebagaimana telah Terlapor III jelaskan 

dalam Bagian V.1 Kesimpulan ini. -----------  

26.7.2.4 Bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 11 

UU No. 5 Tahun 1999, unsur ”harga yang 

dipengaruhi”  haruslah merupakan harga 

yang dinikmati oleh pelaku usaha, dalam 

hal ini adalah harga yang dinikmati oleh 
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Terlapor III dan para Terlapor lainnya dan 

bukan harga yang dinikmati oleh pihak 

lain seperti peternak. Hal ini dikarenakan 

secara prinsip, kartel haruslah dilakukan 

oleh pelaku usaha dengan tujuan mencari 

keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya 

sendiri dan bukan bagi pihak lain. ----------  

26.7.2.5 Bahwa hal diatas dibenarkan dan 

dijelaskan dalam Pendapat Ahli Ditha 

Wiradiputra dan BAP Ahli Ditha 

Wiradiputra, sebagai berikut (vide bukti 

B35): ----------------------------------------------  

”Di dalam konstruksi Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 
bahwa pelaku usaha melakukan kesepakatan untuk 
mengatur produksi agar dapat mempengaruhi harga. 
Maka harga yang berusaha dipengaruhi adalah 
harga dari produk yang dibatasi peredarannya 
oleh pelaku usaha yang melakukan 

kesepakatan kartel. Dan apabila ternyata dari 
prAktak kesepakatan pengaturan produksi tersebut 
yang justru memperoleh keuntungan adalah pihak 
lain diluar pelaku usaha yang membuat 
kesepakatan, maka sudah barang tentu itu bukanlah 
tujuan yang diharapkan dari pelaku usaha apabila 
mereka melakukan prAktak kartel. Oleh karena itu 

apabila pelaku usaha melakukan kesepakatan 
untuk mengatur produksi dengan tujuan untuk 
mempengaruhi harga yang kemudian yang 

menikmati adalah pihak lain, maka hal 
tersebut bukanlah konstruksi yang 

dimaksudkan oleh Pasal 11 UU No. 5 Tahun 
1999” 

 

18 Pertanyaan 
Terlapor III 

Apakah yang dimaksud dengan mempengaruhi 
harga dalam konstruksi Pasal 11 UU No. 5/1999?  

Apakah harga harus berdasar dari harga si pelaku 
usaha tersebut atau misalnya harga yang 
dimaksud mempengaruhi adalah pihak lain atau 
memang kenaikan harga tersebut ditujukan untuk 
menguntungkan pihak lain?  

Apakah dengan demikian pelaku usaha masih 
dikatakan melanggar Pasal 11 UU No. 5/1999?  

Harga siapa yang seharusnya dipengaruhi dalam 
konstruksi Pasal 11 UU No. 5/1999?  

 Jawaban Pasti yang dipengaruhi secara langsung 

harga dari produk yang ia batasi tersebut. 
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Misal kartel mobil, yang berusaha dinaikkan 
adalah harga mobilnya, bukan harga perawatan 
atau harga suku cadangnya. Bagaimanapun juga 
yang mereka inginkan adalah harga mobil 
meningkat. Di sisi lain kartel itu tidak secara 
langsung menetapkan harga, tetapi melalui 
pengaturan produksi. Jika secara langsung 
menetapkan harga maka akan dikenai price fixing 
(Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999), sedangkan 
konstruksi dari kartel sendiri adalah penetapan 
produksi atau penetapan harga secara tidak 
langsung.  

Kalau yang melakukan kartel ini hanya sebagian 
kecil pelaku usaha dan tidak bisa mempengaruhi 
harga, maka kemungkinan kartel tidak akan 
berjalan efektif, mereka pasti akan rugi, karena 
pelaku usaha sudah mengurangi potensi 
penjualannya.  

Oleh karena itu, pelaku usaha ini harus 
memastikan bahwa semua yang ada di dalam 
pasar ikut terlibat, dan ada kemungkinan 
perbedaan motif dari pelaku usaha yang bisa saja 
berbuat curang dari kesepakatan awal itu yang 
menyebabkan kartel tidak mudah diwujudkan.  

29 Pertanyaan 
Terlapor V, 
VIII, X, XI, 
XII 

Jadi, secara singkat Ahli ingin menyatakan bahwa 
jika pelaku usaha tidak mendapat 

keuntungan maka bukan disebut sebagai 
kartel? 

Jawaban Iya. 

 

  
26.7.2.6 Bahwa lebih lanjut, tidak ada keuntungan 

apapun yang diperoleh oleh Terlapor III 

atas pelaksanaan afkir dini karena Terlapor 

III sama sekali tidak menjual                    

live bird yang diproduksinya ke pasar 

becek dan 88% (delapan puluh delapan 

persen) stok DOC FS yang dihasilkan oleh 

Terlapor III selalu dijual kepada para 

peternak mandiri. Hal ini telah Terlapor III 

jelaskan dalam Bagian IV Kesimpulan ini 

dimana Terlapor III telah membuktikan 

bahwa Terlapor III justru menderita 

kerugian yang sangat besar selama periode 

yang dituduhkan. -------------------------------  
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26.7.2.7 Bahwa harga DOC FS yang dijual oleh 

Terlapor III juga tidak berlebihan (excessive 

price) dan merupakan harga yang wajar 

sebagaimana terbukti dengan melihat 

struktur biaya Terlapor III yang telah 

disampaikan dalam persidangan dan 

merupakan dokumen yang bersifat rahasia 

(Bukti T3.4, Lampiran 2). ---------------------  

26.7.2.8 Bahwa terjadinya kenaikan harga DOC FS 

adalah sebagai akibat afkir dini adalah 

karena berlakunya hukum penawaran dan 

permintaan di pasar. Afkir Dini yang 

dilakukan atas PS secara otomatis akan 

menyebabkan produksi DOC FS menjadi 

turun. Sebaliknya, dikarenakan tingginya 

harapan peternak akan kenaikan harga live 

bird setelah Afkir Dini, maka peternak 

kemudian meningkatkan jumlah chick-in 

ke kandang yang dilakukannya sehingga 

menyebabkan permintaan akan DOC FS 

menjadi meningkat. Penurunan tingkat 

produksi DOC FS dan kenaikan 

permintaan DOC oleh Peternak tersebut 

yang menyebabkan harga DOC FS 

kemudian menjadi naik. -----------------------  

26.7.2.9 Bahwa namun demikian, kenaikan harga 

DOC FS tersebut sama sekali tidak 

memberikan keuntungan yang berlebih 

(excessive profit) apapun bagi Terlapor III. 

Kenaikan harga DOC FS tersebut juga 

sama sekali tidak menimbulkan kerugian 

apapun bagi peternak karena harga live 

bird yang dijual oleh peternak tetap 

menjadi jauh lebih tinggi dari HPP 

peternak, sehingga pada akhirnya peternak 
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tetap merasakan keuntungan sebagai 

akibat dari afkir dini.  --------------------------  

26.7.2.9.1.1 Bahwa hal ini diatas 

dibenarkan dan ditegaskan 

dalam BAP Ahli Arief 

Daryanto sebagai berikut 

(vide bukti B29): ---------------  

Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Siapa yang diuntungkan ketika DOC 

naik? 

Jawaban Peternak, karena meskipun harga DOC 
nya tinggi tetapi harga live bird-nya juga 
tinggi 

 
 

26.7.2.10 Bahwa Terlapor III juga tidak pernah 

melakukan pembedaan perlakuan                          

kepada para peternak mandiri (open 

market) langganannya dalam memperoleh 

pasokan DOC FS yang dihasilkan oleh 

Terlapor III. Apalagi dengan mengingat 

penjualan DOC FS hasil produksi Terlapor 

III terbanyak adalah untuk dijual kepada  

peternak mandiri (open market) sebesar 

88% (delapan puluh delapan persen), dan 

hanya 12% (dua belas persen) yang dijual 

ke anak perusahaan, sebagaimana terbukti 

dalam Laporan Penjualan Final Stock 

Terlapor III yang telah disampaikan dalam 

persidangan dan ditandai sebagai dokumen 

”rahasia” (Bukti T3.4 Lampiran 6). ----------  

26.7.2.11 Bahwa seluruh penjelasan diatas 

membuktikan bahwa afkir dini telah 

ditujukan untuk mempengaruhi harga live 

bird yang dinikmati oleh peternak dan 

terbukti memberikan keuntungan bagi 

peternak. Sebaliknya tidak ada harga yang 

tidak wajar (excessive price) dan 

keuntungan yang berlebihan (excessive 
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profit) dari Terlapor III.                       

Dengan demikian konstruksi 

”mempengaruhi harga” sebagaimana 

dimaksud dalam  Pasal 11 UU No. 5 Tahun 

1999 tidak terpenuhi. --------------------------  

26.7.2.12 Bahwa dengan demikian unsur 

“Mempengaruhi Harga” dalam Pasal 11 UU 

No. 5 Tahun 1999 tidak terbukti. ------------  

26.7.3 Unsur mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu 

barang tidak terbukti. ----------------------------------------  

26.7.3.1 Bahwa Terlapor III tidak pernah 

melakukan pengaturan produksi dan/atau 

pemasaran apapun dengan pelaku usaha 

pesaing. ------------------------------------------  

26.7.3.2 Bahwa afkir dini yang dilakukan oleh 

Terlapor III telah ditentukan oleh 

Pemerintah termasuk terkait tata cara 

pelaksanaannya yang harus dilaksanakan 

secara cross monitoring. -----------------------  

26.7.3.3 Bahwa sebagaimana telah Terlapor III 

jelaskan dalam Bagian V.2 Kesimpulan ini,                

cross monitoring telah ditetapkan oleh 

Pemerintah. Cross monitoring ini dirasa 

perlu dengan pertimbangan agar seluruh 

pelaku usaha mau melaksanakan afkir 

dini, karena masing-masing pelaku usaha 

keberatan dan tidak menginginkan afkir 

dini dilaksanakan. ------------------------------   

26.7.3.4 Bahwa afkir dini yang dilakukan oleh 

Terlapor III bukanlah suatu bentuk 

pengaturan produksi dan/atau pemasaran 

melainkan merupakan tindakan 

melaksanakan kebijakan dan instruksi 

pemerintah. --------------------------------------  

26.7.3.5 Bahwa lebih lanjut, DOC FS Terlapor III 

selalu tersedia dan disediakan kepada para 
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peternak mandiri (open market) 

langganannya. -----------------------------------  

26.7.3.6 Bahwa selain itu, Terlapor III tidak pernah 

melaksanakan pemotongan HE FS 

sebagaimana dituduhkan dalam butir 16.5 

huruf e dan f halaman 25 LDP. --------------  

26.7.3.7 Bahwa dengan demikian unsur “Mengatur 

Produksi dan/atau Pemasaran” dalam 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tidak 

terbukti. ------------------------------------------  

26.7.4 Unsur mengakibatkan praktik monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat tidak terbukti. -------------  

26.7.4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Kartel, 

karAktar rule of reason dalam Pasal 11 UU 

No. 5 Tahun 1999 menuntut otoritas 

persaingan usaha untuk dapat 

membuktikan apakah alasan-alasan para 

pelaku usaha melakukan perjanjian dapat 

diterima (reasonable restraint). ---------------   

26.7.4.2 Bahwa dalam perkara ini, telah jelas 

terbukti adanya rasionalisasi dan 

reasonable restraint atas perjanjian afkir 

dini yang diinstruksikan Pemerintah 

terhadap para pelaku usaha, dengan 

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

26.7.4.2.1 “Perjanjian” pengaturan 

produksi dalam perkara ini 

terbukti tidak bertujuan 

untuk mengurangi atau 

mematikan persaingan secara 

substansial, karena terjadi 

inisiasi dan instruksi dari 

Pemerintah untuk membantu 

peternak. Akibat adanya afkir 

dini ini sama sekali tidak 

menguntungkan Terlapor III, 
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sebaliknya, justru membawa 

kerugian besar bagi Terlapor 

III. --------------------------------  

26.7.4.2.2 Terdapat bukti yang kuat 

bahwa perjanjian afkir dini 

yang diinstruksikan 

Pemerintah menghasilkan 

efisiensi dalam industri 

perunggasan, karena 

membantu peternak agar 

tidak keluar dari industri. 

Pemerintah berpendapat afkir 

dini justru mencegah agar 

peternak mandiri tidak 

bangkrut dan keluar dari 

pasar, yang justru akan 

menimbulkan inefesiensi 

dalam pasar karena semakin 

berkurangnya tingkat 

persaingan. ---------------------  

26.7.4.2.3 Adanya reasonable necessity, 

artinya tindakan afkir dini 

yang diinstruksikan oleh 

Pemerintah tersebut memang 

secara akal sehat perlu 

dilakukan untuk menolong 

peternak. Tidak terdapat cara 

lain atau alternatif lain dari 

Pemerintah selain afkir dini 

sebagai upaya untuk 

menyelamatkan peternak. 

26.7.4.2.4 Balancing test. Setelah faktor-

faktor lainnya tersebut diatas 

diperiksa, maka perlu 

dilakukan pengukuran 

terhadap keuntungan yang 



 

 
-502 - 

 

 

 

 

diperoleh melalui kartel, 

dengan kerugian yang 

diakibatkannya. Apabila 

keuntungan yang diperoleh 

lebih besar dibandingkan 

dengan kerugian yang 

diakibatkannya, maka 

perbuatan atau tindakan 

para pelaku usaha tersebut 

dapat dibenarkan. Dalam 

perkara ini terbukti bahwa 

afkir dini menimbulkan 

manfaat besar dan telah 

membantu peternak. 

26.7.4.3 Bahwa Ahli Prahasto W. Pamungkas dalam 

BAP Ahli Prahasto menyatakan apabila 

perbuatan atau perjanjian yang 

dituduhkan sebagai kartel memberikan 

dampak positif, maka perbuatan atau 

perjanjian tersebut tidak dapat dikenakan 

Pasal 11 No. 5 Tahun 1999, dikutip sebagai 

berikut (vide bukti B39): ----------------------  

59 Pertanyaan 
Terlapor VI 

Jelaskan mengenai rule of reason pada 
Pasal 11 UU 5/1999. 

Jawaban … 
Kalau misalnya perjanjian tersebut 
membawa dampak positif maka tidak 
dapat dikenakan sanksi, jika 

dampaknya negatif maka Pasal 11 UU 
5/1999 dapat diberlakukan. 

 
26.7.4.4 Bahwa lebih lanjut, “Unsur Mengakibatkan 

PrAktak Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat”, tidak terbukti dalam perkara 

ini berdasarkan penjelasan berikut ini: -----  

26.7.4.4.1 Bahwa Pasal 1 angka 2 UU 

No. 5 Tahun 1999 

menyatakan:  “PrAktak 

Monopoli adalah pemusatan 
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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.”  --------------------------  

26.7.4.4.2 Bahwa 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.  

d. merugikan kepentingan 

umum.  

26.7.4.4.3 Bahwa syarat-syarat dalam 

Pasal 1 angka 2 UU No. 5 

Tahun 1999 diatas tidak 

terbukti dengan penjelasan 

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

26.7.4.4.4 Bahwa berdasarkan Pasal 1 

angka 3 UU No. 5/1999, yang 

dimaksud dengan pemusatan 

kekuatan ekonomi adalah 

“penguasaan yang nyata atas 

suatu pasar bersangkutan 
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oleh satu atau lebih pelaku 

usaha sehingga dapat 

menentukan harga barang 

dan atau jasa”. -----------------   

26.7.4.4.5 Bahwa Terlapor III sama 

sekali tidak mempunyai 

penguasaan yang nyata pada 

pasar bersangkutan karena 

berdasarkan data,                                

pangsa pasar faktual DOC FS 

Terlapor III hanya sebesar 

0,84% (nol koma delapan 

puluh empat persen). Dengan 

demikian, Terlapor III tidak 

mungkin dapat menguasai 

pasar. ----------------------------   

26.7.4.4.6 Bahwa lebih jauh, Terlapor III 

sama sekali tidak mempunyai 

kemampuan untuk 

menentukan harga DOC FS 

karena hal ini akan 

mengakibatkan konsumen 

Terlapor III dengan mudah 

akan berpindah ke breeder 

atau pelaku usaha pesaing 

lain yang jumlahnya sangat 

banyak. --------------------------  

26.7.4.4.7 Bahwa Terlapor III bukan 

sebagai penentu harga (price 

maker) dalam pasar 

bersangkutan karena harga 

jual terbentuk secara wajar 

berdasarkan hukum ekonomi 

”supply” dan ”demand”. 

Dengan demikian syarat 

“pemusatan kekuatan 
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ekonomi” dalam perkara ini                              

tidak terpenuhi. ----------------   

26.7.4.4.8 Bahwa tidak adanya 

pemusatan kekuatan 

ekonomi yang dapat dan 

telah dilakukan oleh Terlapor 

III membuktikan pula bahwa                  

Terlapor III tidak menguasai 

produksi dan/atau 

pemasaran. Terlebih dengan 

mengingat bahwa pangsa 

pasar faktual DOC FS                     

Terlapor III hanyalah sebesar 

0,84% (nol koma delapan 

puluh empat persen) dan 

tidak mengalami 

pertumbuhan dan/atau 

peningkatan dalam periode 

kartel yang dituduhkan. 

Dengan demikian, syarat 

“mengakibatkan dikuasainya 

produksi dan atau 

pemasaran” dalam Pasal 1 

angka 2 UU No. 5 Tahun 

1999 tidak terpenuhi. ---------  

26.7.4.4.9 Bahwa selanjutnya, Terlapor 

III tidak pernah melakukan 

tindakan-tindakan yang 

menimbulkan persaingan 

usaha tidak sehat.                       

Terlapor Terlapor III tidak 

pernah menghambat atau 

menghalangi pelaku usaha 

lain yang ingin masuk ke 

dalam pasar. Terlapor III 

dalam menjalankan kegiatan 
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usahanya selalu 

memperhatikan ketentuan 

hukum yang berlaku. Oleh 

karena itu, maka syarat 

“menimbulkan persaingan 

usaha tidak sehat” tidak 

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

26.7.4.4.10 Bahwa Terlapor III juga tidak 

pernah melakukan tindakan 

yang merugikan kepentingan 

umum atau konsumen 

seperti misalnya memaksa 

konsumen untuk hanya 

membeli DOC FS dari 

Terlapor III. Konsumen 

Terlapor III mempunyai 

kebebasan sepenuhnya 

untuk membeli DOC FS dari 

pelaku usaha yang lain.             

Terlapor III juga tidak pernah 

melakukan pembedaan 

perlakuan kepada para 

konsumennya dalam 

mendapatkan DOC FS hasil 

produksinya. Demikian pula, 

harga DOC FS Terlapor III 

telah dijual dengan harga 

yang wajar dan bersaing 

dengan pelaku usaha 

lainnya, dengan 

memperhatikan kualitas DOC 

FS yang dijual.                          

Tidak ada harga yang tidak 

wajar dan keuntungan 

berlebih dari                   

Terlapor III, bahkan Terlapor 
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III terbukti mengalami 

kerugian yang besar pada 

periode kartel yang 

dituduhkan. --------------------   

26.7.4.4.11 Bahwa lebih lanjut, 

berdasarkan Keterangan Ahli 

Arief Daryanto, diketahui 

bahwa antara harga ayam 

PS, harga DOC FS dan harga 

live bird tidak linier, 

sebagaimana ditampilkan 

dalam grafik sebagai berikut 

(vide bukti B29): ---------------  

 

 
  

 
26.7.4.4.12 Berdasarkan penjelasan, 

analisa dan bukti di atas, 

terbukti Terlapor III tidak 

melakukan tindakan apapun 

yang merugikan kepentingan 

umum atau konsumen 

manapun. Dengan demikian, 

syarat “merugikan 

kepentingan umum” tidak 

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

26.7.4.4.13 Bahwa berdasarkan 

penjelasan di atas maka 

terbukti bahwa seluruh 
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unsur praktik monopoli yang 

diatur dalam Pasal 1 angka 2 

UU No.5 Tahun 1999 adalah 

tidak terbukti. ------------------  

26.7.4.5 Unsur mengakibatkan persaingan usaha 

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

26.7.4.5.1 Bahwa Pasal 1 angka 6 UU 

No. 5 Tahun 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.” --------------------------  

26.7.4.5.2 Bahwa 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. 



 

 
-509 - 

 

 

 

 

26.7.4.5.3 Bahwa dalam pasar 

pembibitan ayam dan DOC 

FS, kenyataannya masing-

masing atau setiap pelaku 

usaha saling bersaing secara 

ketat satu sama lain.                                     

Hal ini disebabkan karena 

banyaknya jumlah pelaku 

usaha dalam pasar serta 

adanya kebebasan konsumen 

untuk memilih membeli DOC 

FS dari pihak manapun. Hal 

ini secara lengkap telah 

Terlapor III jelaskan pada                  

Bagian V.4 dari Kesimpulan 

ini. Keseluruhan penjelasan 

ini membuktikan               

bahwa terdapat persaingan 

antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan 

produksi atau pemasaran 

barang. --------------------------  

26.7.4.5.4 Bahwa Terlapor III dalam 

menjalankan kegiatan 

usahanya selalu bertindak 

secara jujur, patut dan tidak 

melawan hukum. Terlapor III 

dalam menjalankan kegiatan 

usahanya selalu 

memperhatikan etika bisnis 

serta ketentuan hukum yang 

berlaku. Dalam LDP maupun 

dalam persidangan, tidak ada 

bukti bahwa Terlapor III 

melakukan perbuatan yang 

melanggar hukum. Apalagi 
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dengan mengingat status 

Terlapor III sebagai suatu 

Perusahaan Publik yang 

terikat pada berbagai 

peraturan dan tingkat 

kepatuhan yang ketat, 

termasuk keterbukaan 

publik. ---------------------------  

26.7.4.5.5 Bahwa dalam menjalankan 

kegiatan usahanya Terlapor 

III juga tidak pernah 

menghambat persaingan 

usaha. Terlapor III tidak 

pernah menghalangi pelaku 

usaha lain untuk masuk ke 

dalam pasar bersangkutan 

yang sama. Hal ini 

dibuktikan salah satunya 

dengan bertambahnya 

perusahaan pembibitan dari 

tahun ke tahun.  ---------------  

26.7.4.5.6 Bahwa dengan demikian, 

unsur “dilakukan dengan 

cara tidak jujur, melawan 

hukum atau menghambat 

persaingan usaha” yang 

diatur dalam Pasal 1 angka 6                       

UU No. 5 Tahun 1999 adalah 

tidak terbukti. ------------------  

26.8 Bahwa berdasarkan seluruh uraian, analisa dan bukti di atas, 

terbukti bahwa Terlapor III tidak melanggar Pasal  11 UU No. 5 

Tahun 1999. ---------------------------------------------------------------  

27. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti TIV.7):  ----  
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27.1 Tentang surat hasil kesepakatan rapat tanggal 14 September 

2015, bukan perjanjian kartel sebagaimana dimaksud dalam UU 

No. 5 Tahun 1999; --------------------------------------------------------  

27.1.1 Tentang surat hasil kesepakatan Rapat Pembahasan 

Permasalahan dan Solusi untuk Mengatasi 

Keterpurukan Ayam Ras Hidup di Tingkat Peternak 

tertanggal 14 September 2015 bukanlah Perjanjian 

Kartel melainkan suatu perbuatan bersama 

(Gesammtakt); --------------------------------------------------  

27.1.1.1 Bahwa dalam ilmu Hukum Perdata dikenal 

adanya istilah Overeenkomst (perjanjian), 

toestemming (kesepakatan) dan perbuatan 

bersama (Gesammtakt); --------------------------  

27.1.1.2 Bahwa Overeenkomst (perjanjian) adalah 

hal yang berbeda dengan Toestemming 

(kesepakatan). Overeenkomst diatur di 

dalam Pasal 1313 Burgerlijk Wetbook/Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata 

(“KUHPer”); ---------------------------------------  

27.1.1.3 Bahwa syarat-syarat sah perjanjian 

merujuk pada Pasal 1320 KUHPer, yaitu: (i) 

kesepakatan/konsensus; (ii) kecakapan; 

(iii) obyek tertentu; dan (iv) kausa yang 

halal. Syarat yang pertama, yakni 

kesepakatan/konsensus dalam bahasa 

asli, yaitu Bahasa Belanda, dikenal dengan 

sebutan Toestemming; -------------------------  

27.1.1.4 Bahwa dengan demikian Overeenkomst  

adalah perjanjian, kemudian salah satu 

syarat lahirnya perjanjian adalah adanya 

Toestemming, yaitu 

kesepakatan/konsensus, sehingga 

kesepakatan tidak sama dengan perjanjian; 

27.1.1.5 Bahwa di dalam teori hukum perjanjian 

terdapat 2 (dua) jenis perjanjian, yaitu: 

Overeenskomst, yaitu perjanjian 
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sebagaimana yang dikenal di dalam hukum 

perdata Indonesia, dan banyak pihak yang 

melakukan suatu perbuatan bersama 

(Gesammtakt), namun tidak termasuk 

dalam overeenskomst; -------------------------  

27.1.1.6 Bahwa Gesammtakt dan Overeenskomst 

berbeda. Gesammtakt adalah perbuatan 

bersama yang tidak sesuai dan tidak saling 

bergantung. Sementara Overeenskomst 

adalah perjanjian yang harus sesuai dan 

saling bergantung pada kehendak masing-

masing pihak untuk mencapai 

persetujuan/kesepakatan; --------------------  

27.1.1.7 Bahwa dalam konteks Gesammtakt, yang 

berhak memberikan sanksi adalah yang 

mengatur mekanisme dari Gesammtakt 

tersebut. Apabila perbuatan bersama 

tersebut dibuat oleh Pemerintah, maka 

Pemerintah-lah yang berwenang untuk 

menjatuhkan sanksi; --------------------------  

27.1.1.8 Perjanjian pada hakikatnya harus 

menimbulkan suatu akibat hukum. 

Apabila kemudian para pihak yang terlibat 

dalam perjanjian tidak melaksanakan 

kesepakatan yang dilakukan, maka pihak 

lawan bisa menggugat ganti rugi, tidak 

seperti Gessamtakt dimana pihak yang 

terlibat dalam perbuatan bersama tidak 

bisa menuntut ganti rugi pada pihak lain. 

27.1.1.9 Bahwa dalam  kaitannya dengan surat 

Hasil Kesepakatan Rapat Pembahasan 

Permasalahan dan Solusi untuk Mengatasi 

Keterpurukan Ayam Ras Hidup di Tingkat 

Peternak tertanggal 14 September 2015, 

maka jelas bahwa Surat tersebut termasuk 

dalam kategori Gessamtakt dikarenakan: --   
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27.1.1.9.1 Apabila salah satu pihak 

yang menandatangani Hasil 

Kesepakatan wanprestasi, 

maka sanksi yang dikenakan 

bukan berasal dari para 

pihak/pelaku usaha lainnya 

yang menandatangani surat 

tersebut, melainkan 

sanksinya berasal dari 

pemerintah, hal ini secara 

jelas dapat dilihat dalam 

Surat tanggal 23 November 

2015 No. 

23071/PK.230/F/11/2015 

dari Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan 

Hewan, Kementerian 

Pertanian RI yang 

memerintahkan untuk 

melaksanakan afkir dini 

tahap II dan tahap III; ---------  

27.1.1.9.2 Pihak lainnya/pelaku usaha 

lainnya yang 

menandatangani surat 

tersebut tidak dapat 

mengajukan gugatan 

terhadap salah satu pelaku 

usaha/pihak yang 

wanprestasi; --------------------  

27.1.1.9.3 Bahwa penjelasan ini sesuai 

dengan keterangan Ahli Prof 

Nindyo Pramono, S.H.,M.S di 

depan persidangan yang 

menyatakan antara lain: -----  

“ Iya. Kembali juga, seperti 

tadi yang sudah saya 
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jelaskan bahwa, menurut 

saya, itu, pertama, adalah 

kesepakatan yang terjadi di 

dalam suatu rapat tertentu. 

Terjadi juga karena desakan 

pihak ketiga. Kemudian, 

diterima oleh Pemerintah, 

dihimbaukan kepada para 

pelaku-pelaku bisnis. 

Kemudian, ada kata sepakat 

dan semacam itu, menurut 

saya, itu tidak masuk dalam 

kualifikasi atau kategori 

kartel. Nah, oleh karena tidak 

masuk dalam kategori kartel, 

maka, sekali lagi, kalau misal 

anda sependapat dengan 

saya bahwa itu merupakan 

perbuatan bersama, maka 

konsekuensinya tidak akan 

ada bisa menggugat satu 

dengan yang lain. Bisa 

dibayangkan apakah yang 

datang di dalam rapat, 

karena ada kesepakatan 

untuk ayo kita setuju untuk 

adanya himbauan ini kita 

laksanakan bersama. 

Pertanyaan yang mendasar 

sekarang, kalau ada salah 

satu pihak yang dalam rapat 

itu kemudian tidak 

melaksanakan, apa yang lain 

bisa menggugat? Untuk 

melakukan gugatan atas 

wanprestasi karena tidak 
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melakukan kesepakatan? 

Tidak melaksanakan 

kesepakatan artinya dalam 

konteks perdata artinya 

ingkar janji, cidera janji. 

Menurut saya tidak ada 

cidera janji dalam konteks 

perjanjian yang disepakati, 

maka saya konsisten 

berpendapata bahwa itu 

adalah gesamtakt,  perbuatan 

bersama.” -----------------------  

27.1.2 Tentang Surat Hasil Kesepakatan Rapat Pembahasan 

Permasalahan dan Solusi untuk Mengatasi 

Keterpurukan Ayam Ras Hidup di Tingkat Peternak 

tertanggal 14 September 2015 isinya hanya merupakan 

suatu bentuk aspirasi para peternak dan bukan 

merupakan perjanjian kartel; --------------------------------  

27.1.2.1 Bahwa dalam pengambilan kebijakan 

sangat dibutuhkan aspirasi. Dalam 

konteks ini, “kesepakatan” sering kali 

dilihat bukan sebagai kesepakatan di 

belakang meja, melainkan sebagai suatu 

“aspirasi”. Aspirasi adalah pendengaran 

pendapat dari para pihak yang akan diatur 

atau terkena dampak kebijakan, sehingga 

perannya sangat penting dalam perumusan 

kebijakan; ----------------------------------------  

27.1.2.2 Bahwa terkait dengan landasan hukum 

dari aspirasi, dapat dilihat dalam dalam 

UU No. 12 Tahun 2011, tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, dimana salah satu syarat 

pembentukan peraturan (regelling) adalah 

adanya partisipasi publik, artinya siapapun 

yang di kemudian hari nanti akan terkena 
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imbas dari peraturan yang akan dibentuk 

harus mengambil peran dalam 

pembentukan peraturan; ----------------------  

27.1.2.3 Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 52 dan 

Pasal 88 UU No. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan diatur bahwa 

keputusan (beschikking) yang baik adalah 

keputusan yang diambil dengan 

mengindahkan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”).  

AAUPB terkait dengan pembentukan 

keputusan dapat ditinjau dengan 2 (dua) 

cara, yakni secara materiil dan secara 

formil. Secara materiil adalah dalam 

kaitannya dengan isinya; sementara secara 

formil adalah dalam kaitannya dengan tata 

cara pembentukannya. Salah satu asas 

yang penting dalam pembentukan 

keputusan adalah asas “audi et alteram 

partem”, yang artinya Pemerintah harus 

mendengarkan keterangan, aspirasi, dari 

pihak-pihak yang kelak akan terkena 

imbas dari keputusan yang akan dibentuk. 

27.1.2.4 Bahwa kesepakatan yang tidak 

diperbolehkan adalah kesepakatan yang 

dibuat secara koruptif, misalnya dimana 

pelaku usaha memberikan uang kepada 

pemerintah agar yang bersangkutan 

mengeluarkan keputusan tertentu. Namun 

dalam hal terjadi suatu kesepakatan yang 

koruptif tersebut pun, berdasarkan UU No. 

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara, harus ditindaklanjuti di 

dalam forum tersendiri, yaitu Pengadilan 

Tata Usaha Negara; ----------------------------  
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27.1.2.5 Bahwa pengaruh-mempengaruhi bukan hal 

yang haram. Yang haram adalah 

kecurangan dengan jalan koruptif seperti 

membayar dan seterusnya. Namun 

memberi masukan dalam rangka 

pembentukan peraturan adalah sebuah 

aspirasi. Selanjutnya adalah kewajiban 

Pemerintah untuk menjalankan aspirasi 

tersebut sesuai dengan kebijakannya. 

Pemerintah mempunyai pilihan untuk 

menerima atau menolak untuk 

menjalankan suatu aspirasi sesuai dengan 

kebijaksanaannya. Namun dalam rangka 

pemerintah menolak aspirasi, maka hal 

tersebut dapat dianggap keputusan yang 

dilakukan pemerintah tidak mengindahkan 

AAUPB, karena tidak mendengarkan para 

pihak, sebab pembentukan peraturan yang 

baik adalah mendengarkan aspirasi, 

kemudian menjalankan aspirasi sesuai 

dengan tujuan perundang-undangan yang 

hendak dicapai; ---------------------------------  

27.1.2.6 Bahwa apabila rapat-rapat yang dilakukan 

terkait dengan perkara ini bertujuan untuk 

kartel, maka cukup dilakukan satu atau 

dua kali rapat saja. Namun karena rapat-

rapat tersebut adalah aspirasi, makanya 

dilakukan hingga puluhan kali; --------------  

27.1.2.7 Bahwa oleh karena rapat tertanggal 14 

September 2015 tersebut tersebut diinisiasi 

oleh Pemerintah, maka hasil kesepakatan 

tersebut merupakan aspirasi menuju ke 

arah beschikking yakni surat tanggal 15 

Oktober 2015 dan surat tanggal 23 

November 2015. Apabila kesepakatan 

tersebut bukan dari Pemerintah, 
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melainkan telah disepakati lebih dulu 

sebelumnya oleh para pelaku usaha, 

kemudian Pemerintah dipaksa untuk 

menandatangani, maka yang menjadi 

pertanyaan adalah alasan mengapa 

Pemerintah dipaksa tanda tangan, sebab 

kesepakatan tersebut tidak memiliki daya 

mengikat sama sekali; -------------------------  

27.1.2.8 Bahwa Menteri Pertanian c.q. Direktur 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

dalam hal menjaga stabilisasi pangan 

harus berpegang pada Undang-Undang 

Pangan, bukan pada UU No. 5 Tahun 

1999. Undang-Undang Pangan 

mengamanatkan agar harus ada proses 

untuk menjaga stabilisasi harga. Dalam 

rangka menjaga stabilisasi harga tersebut, 

maka diadakan proses rapat yang 

kemudian muncul kesepakatan yang 

merupakan bagian dari aspirasi para 

peternak. Rapat tersebut dengan demikian 

merupakan bentuk pelaksanaan tugas 

negara sebagaimana yang diwajibkan oleh 

Undang-Undang Pangan. Apabila 

kemudian negara mengeluarkan sebuah 

keputusan dalam rangka pelaksanaan 

Undang-Undang Pangan, maka bukan 

berarti keputusan tersebut menegasikan 

UU No. 5 Tahun 1999; -------------------------  

27.1.2.9 Bahwa dengan demikian jelas bahwa Hasil 

Kesepakatan tanggal 14 September 2015 

harus dipandang sebagai suatu aspirasi 

para peternak, karena tidak ada yang salah 

dari Surat Hasil Kesepakatan Rapat 

tersebut; ------------------------------------------  
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27.1.2.10 Bahwa hal ini sesuai dengan pernyataan 

dari Dirjen Peternakan (Bp. Muladno) di 

depan persidangan dan keterangan Ahli Dr. 

Zaenal Arifin Mochtar dan keterangan 

Saksi Dirjen Peternakan; ----------------------  

27.2 Tentang Terlapor IV tidak berada dalam pasar bersangkutan 

yang sama dengan para Terlapor lainnya dan Terlapor IV tidak 

pernah melakukan afkir dini; -------------------------------------------  

27.2.1 Bahwa pasar produk dan pasar geografis Terlapor IV 

berbeda dengan para Terlapor lainnya; --------------------  

27.2.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 

angka 10 UU No. 5 Tahun 1999, yang 

dimaksud dengan “Pasar 

Bersangkutan/Pasar Produk yang Sama” 

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

“Pasar bersangkutan/pasar produk  adalah 

pasar yang berkaitan dengan jangkauan 

atau daerah pemasaran tertentu oleh 

pelaku usaha atas barang dan jasa yang 

sama atau sejenis atau substitusi dari 

barang dan atau jasa tersebut.” --------------  

27.2.1.2 Bahwa dalam Penjelasan Peraturan KPPU 

No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar 

Bersangkutan Berdasarkan UU No. 5 

Tahun 1999 (”Perkom No. 3/2009”) 

menyatakan: untuk menentukan Pasar 

Bersangkutan dilakukan melalui 

pendekatan yang menggunakan elastisitas 

permintaan dan penawaran. Hal tersebut 

dikarenakan untuk melakukan 

pengukuran elastisitas membutuhkan data 

serta informasi yang dapat mencerminkan 

daya beli (ability to pay) serta keinginan 

untuk membeli (willingness to buy) dari 

konsumen; ---------------------------------------  
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27.2.1.3 Bahwa pendekatan terhadap elastisitas 

permintaan dan penawaran dapat 

dilakukan melalui analisis preferensi 

konsumen, dengan menggunakan tiga 

parameter utama sebagai alat pendekatan 

(proxy) yaitu harga, karAktar dan 

kegunaan (fungsi) produk. Penggunaan tiga 

parameter tersebut dapat memberikan 

informasi yang valid dan komprehensif 

mengenai efek substitusi suatu produk 

dengan produk lain; ----------------------------  

27.2.1.4 Bahwa penetapan pasar berdasarkan 

aspek geografis sangat ditentukan oleh 

ketersediaan produk yang menjadi objek 

analisa. Beberapa faktor yang menentukan 

dalam ketersediaan produk tersebut adalah 

kebijakan perusahaan, biaya transportasi, 

lamanya perjalanan, tariff dan peraturan-

peraturan yang membatasi lalu lintas 

perdagangan antar kota/wilayah. Berbagai 

faktor tersebut akan menentukan luas dan 

cakupan wilayah dari produk yang 

dijadikan objek analisa; -----------------------  

27.2.1.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di 

atas, maka jelas bahwa Terlapor IV tidak 

dapat dikategorikan dalam pasar 

bersangkutan yang sama dengan para 

Terlapor lainnya dikarenakan: ---------------  

27.2.1.5.1 Berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala BKPM No. 

305/1/IU/I/PMA/PERTANIA

N/2010 tertanggal 09 Juni 

2010 tentang Izin Usaha 

Tetap PT CJ-PIA 

menyebutkan bahwa 

kegiatan usaha Terlapor IV 
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adalah pembibitan ayam bibit 

nenek (Grand Parent Stock 

untuk menghasilkan ayam 

bibit induk/Parent Stock), 

sedangkan yang dituduhkan 

di sini adalah para pelaku 

usaha yang bergerak di 

bidang pembibitan ayam PS 

untuk menghasilkan DOC 

Final Stock; ----------------------  

27.2.1.5.2 Bahwa produk DOC PS 

berbeda dengan produk DOC 

FS dan DOC PS tidak dapat 

disubstitusikan dengan DOC 

FS; --------------------------------  

27.2.1.6 Bahwa dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran dkatakan bahwa pasar 

geografis Terlapor IV adalah seluruh 

wilayah Indonesia, akan tetapi dalam 

kenyataannya, pasar geografis Terlapor IV 

hanya pada wilayah Sukabumi. Hal ini 

sesuai dengan Surat Keputusan Kepala 

BKPM No. 

305/1/IU/I/PMA/PERTANIAN/2010 

tertanggal 09 Juni 2010 tentang Izin Usaha 

Tetap PT CJ-PIA; --------------------------------  

27.2.1.7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di 

atas, maka jelas bahwa KPPU salah dalam 

menunjuk Terlapor IV sebagai pihak 

Terlapor (error in persona); --------------------  

27.2.2 Bahwa Terlapor IV tidak pernah melakukan afkir dini; -  

27.2.2.1 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Cutting 

PS tertanggal 09 Desember 2015 secara 

jelas menyebutkan bahwa yang melakukan 

Cutting PS adalah PT Super Unggas Jaya 

sebanyak 5.897 ekor PS, dimana PT Super 
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Unggas Jaya itu merupakan salah satu 

customer dari Terlapor IV; ---------------------   

27.2.2.2 Bahwa apabila Tim Investigator 

mendalilkan bahwa Terlapor IV adalah 

sama dengan/mempunyai hubungan 

dengan PT Super Unggas Jaya, maka jelas 

bahwa hal itu tidak berdasar karena jelas 

bahwa secara akta Terlapor IV, PT Super 

Unggas Jaya tidak mempunyai keterkaitan 

dengan Terlapor IV; ----------------------------  

27.2.2.3 Bahwa Dr. Munir Fuady di dalam bukunya 

yang berjudul “Hukum Perusahaan (Dalam 

Paradigma Hukum Bisnis), Penerbit Citra 

Aditya Bakti, 2002, Bandung, hal 125 

menyatakan bahwa dalam ilmu hukum 

dikenal adanya “doktrin keterbatasan 

tanggung jawab” dari suatu badan hukum 

maksudnya secara prinsipil, setiap 

perbuatan yang dilakukan badan hukum, 

maka hanya badan hukum sendiri yang 

bertanggung jawab. Para pemegang saham 

tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas 

nilai saham yang dimasukkannya; ----------   

27.2.2.4 Bahwa berdasarkan doktrin tersebut di 

atas, maka seandainya pun PT Super 

Unggas Jaya memiliki keterkaitan dengan 

pemegang saham Terlapor IV –quod non-, 

maka jelas bahwa Terlapor IV tidak dapat 

dimintakan pertanggungjawabannya secara 

hukum atas perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh PT Super Unggas Jaya; -----  

27.2.2.5 Bahwa hal tersebut diperkuat oleh 

keterangan Ahli Prof. Nindyo Pramono; -----  

27.3 Tentang Terlapor IV menandatangani surat hasil kesepakatan 

rapat pembahasan permasalahan dan solusi untuk mengatasi 

keterpurukan ayam ras hidup di tingkat peternak tanggal 14 
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September 2015 semata-mata karena inisiatif dan 

melaksanakan kebijakan Pemeirntah dan bukan atas kehendak 

bebas (freewill) dari para Terlapor; -------------------------------------  

27.3.1 Bahwa freewill dalam tradisi common law 

diterjemahkan sebagai kehendak bebas, yaitu 

kehendak bebas para pihak. Untuk tercapainya suatu 

persetujuan harus terjadi atas kebebasan kehendak 

dari para pihak yang membuat perjanjian. Asasnya 

dikenal sebagai Asas Kebebasan Berkontrak yang 

tertuang di dalam Pasal 1338 KUHPer; --------------------   

27.3.2 Bahwa syarat dari kebebasan antara lain tidak boleh 

ada: (i) tekanan/paksaan (dwang); (ii) kekhilafan 

(dwaling); dan/atau (iii) penipuan (bedrog). Apabila 

perjanjian terjadi karena hal tersebut, maka perjanjian 

“dapat dibatalkan”. Perjanjian yang dapat dibatalkan 

mengandung makna yuridis bahwa akan dibatalkan 

atau tidaknya suatu perjanjian tergantung pada 

keinginan para pihak yang membuat perjanjian; --------  

27.3.3 Bahwa syarat dari freewill (kebebasan) di dalam Pasal 

11 UU No. 5/1999 terkait dengan unsur “dengan 

maksud untuk mempengaruhi harga” di dalam 

perjanjian kartel. “dengan maksud” di sini bisa 

diartikan dengan motif atau niat, atau yang di dalam 

konteks hukum pidana dikenal sebagai mens rea, dan 

mens rea inilah yang harus dibuktikan. Dengan 

demikian, untuk membuktikan keberadaan freewill di 

dalam suatu perjanjian maka harus dibuktikan niat 

dari pelaku usaha yang melakukan perjanjian tersebut. 

27.3.4 Bahwa apabila terdapat suatu perjanjian dimana 

terdapat para pihak yang sudah memberikan 

konsensus untuk mengikatkan diri, namun untuk 

tujuan tertentu kemudian melibatkan pihak ketiga, 

maka dengan atau tanpa pihak ketiga ini, Ahli 

menyatakan para pihak tersebut sudah memiliki 

freewill. Namun hal ini hanya relevan apabila pihak 

ketiga dalam hal ini bukanlah Pemerintah. Apabila 
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pihak ketiga merupakan Pemerintah, yang memberikan 

instruksi, maka para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian melakukan instruksi Pemerintah 

berdasarkan itikad baik, terutama apabila Pemerintah 

menyertakan sanksi, bukan berdasarkan freewill; ------  

27.3.5 Bahwa paksaan secara teoritis terbagi menjadi dua, 

yaitu: (i) paksaan secara fisik; dan (ii) paksaan secara 

psikis; ------------------------------------------------------------  

27.3.6 Bahwa untuk membuktikan adanya paksaan secara 

fisik cukup dilihat adanya paksaan secara nyata dari 

pihak lawan dalam perjanjian. Namun selanjutnya, 

paksaan bisa saja timbul dari pihak ketiga agar salah 

satu pihak melaksanakan perjanjian dengan pihak lain. 

Keduanya sama-sama menghilangkan elemen freewill 

atau kebebasan berkehendak dari suatu perjanjian; ----  

27.3.7 Bahwa paksaan secara psikis sangat terikat dengan isi 

hati seseorang, dengan mens rea, atau niat seseorang. 

Untuk membuktikan isi hati seseorang adalah hal yang 

sulit. Oleh karena itu kemudian muncul sebuah ajaran 

yaitu Misbruik van Omstandigheden, yaitu 

penyalahgunaan keadaan, atau di dalam tradisi 

common law dikenal sebagai abuse of circumstances. 

Penyalahgunaan keadaan adalah peristiwa dimana 

suatu pihak dengan posisi ekonomi yang lebih kuat 

memanfaatkan keadaan tersebut untuk memaksa 

pihak lain dengan kondisi ekonomi yang lebih lemah; --  

27.3.8 Bahwa dengan demikian, bahwa apabila ada suatu 

kesepakatan yang terjadi karena adanya unsur 

paksaan, maka kesepakatan tersebut cacat secara 

hukum; ----------------------------------------------------------  

27.3.9 Bahwa di dalam hukum, pada dasarnya aturan ada 

yang bersifat memaksa (dwingend recht) dan ada yang 

bersifat sebagai pelengkap (aanvullend recht). Apabila 

pihak ketiga yang memaksa seseorang untuk 

mengikatkan diri dalam perjanjian adalah otoritas yang 

berwenang, misalnya pejabat publik, dalam bentuk 
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suatu instruksi dan memaksa seseorang untuk 

mengikatkan diri kepada instruksinya, sebenarnya 

individu yang bersangkutan tetap punya kebebasan 

memilih, namun kebebasan di sini adalah dalam 

konteks untuk tunduk pada instruksi tersebut atau 

tidak, meskipun dengan tidak tunduk artinya akan 

terkena sanksi atau denda. Namun tidak tertutup 

kemungkinan apabila individu lebih memilih untuk 

membayar denda daripada tunduk pada kebijakan 

Pemerintah dengan menutup perjanjian; ------------------  

27.3.10 Bahwa paksaan sebagaimana yang dimaksud di dalam 

ajaran hukum perdata, yang secara yuridis dapat 

dibatalkan, adalah paksaan yang dari pihak ketiga 

yang kedudukannya adalah orang pribadi atau badan 

hukum, bukan Pemerintah. Apabila paksaan untuk 

mengikatkan diri dalam perjanjian datang dari 

Pemerintah, berupa instruksi atau ketentuan, maka itu 

bukanlah sebuah perjanjian dalam konteks hukum 

perdata, sebab itu adalah sebuah perbuatan sukarela, 

dimana pribadi melakukan imbauan sebagaimana yang 

diinstruksikan Pemerintah; ----------------------------------  

27.3.11 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan apabila 

ada otoritas publik yang memaksa seseorang atau 

pribadi tertentu untuk mengikatkan diri dalam suatu 

perjanjian, maka hubungan tersebut tidak dapat 

disebut sebagai Overeenskomst atau perjanjian; ---------  

27.3.12 Bahwa apabila terdapat suatu perjanjian yang diinisiasi 

oleh otoritas yang berwenang untuk suatu tujuan 

tertentu, namun kemudian dituangkan di dalam 

sebuah perjanjian di antara para pelaku usaha, 

ditandatangani oleh para pelaku usaha, dengan judul 

kesepakatan, dimana otoritas yang berwenang dalam 

hal ini berpartisipasi sebagai pihak yang “mengetahui”, 

maka perjanjian tersebut sebagai gesammtakt; ----------  

27.3.13 Bahwa selanjutnya, apabila keterlibatan Pemerintah 

sebagaimana terdapat dalam ilustrasi sebelumnya 
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dikarenakan para pihak dalam perjanjian ingin 

memastikan bahwa pihak lain tidak melakukan 

kecurangan (cheating), maka bahwa perbuatan tersebut 

adalah gesammtakt. Dengan keterlibatan Pemerintah 

sebagai pihak ketiga, tidak bisa dianggap bahwa 

Pemerintah kedudukannya setara dengan para pihak 

dengan anggapan bahwa Pemerintah bisa didikte oleh 

masyarakat, sebab keterlibatan Pemerintah adalah 

dalam konteks untuk kepentingan rakyat banyak. 

Apabila kemudian masyarakat mengalami kerugian 

akibat keterlibatan Pemerintah dalam perjanjian, maka 

masyarakat tetap bisa menggugat Pemerintah, namun 

bukan dalam konteks perdata; ------------------------------  

27.3.14 Bahwa hasil kesepakatan yang ditandatangani para 

pihak, dengan ada mengetahui oleh Pemerintah 

dikategorikan sebagai perbuatan bersama atau 

Gesammtakt, sebab kemudian antara para pihak yang 

bersepakat tidak dapat menuntut pemenuhan 

perjanjian terhadap satu dan yang lainnya dalam 

rangka terjadi wanprestasi; ----------------------------------  

27.3.15 Bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk 

patuh terhadap instruksi Pemerintah, sebab apabila 

tidak dilaksanakan akan menimbulkan sanksi. 

Pemenuhan kesepakatannya untuk kepentingan umum 

sehingga tidak mungkin pertanggungjawabannya tidak 

ada pada pelaku usaha melainkan pada Pemerintah; ---  

27.3.16 Bahwa dalam melaksanakan instruksi Pemerintah 

tersebut, pelaku usaha mendapatkan perlindungan 

hukum. Hal ini dilindungi oleh konstitusi, sebab 

masyarakat mempunyai hak untuk mendapat 

perlindungan hukum dalam rangka pelaksanaan 

kepentingan perundang-undangan; ------------------------  

27.3.17 Bahwa beradasarkan uraian tersebut di atas, maka 

jelas bahwa Surat Hasil Kesepakatan Rapat tertanggal 

14 September 2015 tersebut bukanlah Perjanjian 

Kartel sebagaimana dimaksud oleh Pasal 11 UU No. 5 
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Tahun 1999 dikarenakan tidak ada kehendak bebas 

(freewill) dari para Terlapor dalam menandatangani 

Surat tersebut dan juga para Terlapor semata-mata 

menandatangani surat tersebut semata-mata untuk 

melaksanakan perintah/kebijakan pemerintah 

sehingga secara hukum para Terlapor seharusnya 

mendapat perlindungan hukum; ---------------------------  

27.3.18 Bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan Ahli Prof 

Nindyo Pramono; ----------------------------------------------  

27.4 Tentang surat kesepakatan hasil rapat tanggal 14 September 

2015 yang ditandatangani oleh para Terlapor bukanlah 

perjanjian kartel karena tidak menimbulkan prAktak monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat; ------------------------------------  

27.4.1 Bahwa Terlapor IV menandatangani surat hasil 

kesepakatan rapat tertanggal 14 september 2015 

semata-mata melaksanakan kebijakan Pemerintah 

yang dalam hal ini dapat dikatakan melaksanakan 

peraturan perundang-undangan; ---------------------------  

27.4.1.1 Bahwa Terlapor IV menandatangani Surat 

Hasil Kesepakatan Rapat tertanggal 14 

September 2015 semata-mata karena 

Terlapor IV melaksanakan kebijakan 

Pemerintah dan takut akan dikenakan 

sanksi apabila tidak menandatangani 

Surat tersebut, walaupun sebenarnya 

bidang usaha Terlapor IV bukanlah di 

bidang pembibitan ayam bibit PS 

(penghasil DOC PS); ----------------------------  

27.4.1.2 Bahwa instruksi/perintah ataupun 

kebijakan (freies ermessen) yang 

dikeluarkan oleh Direktur Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk 

pengafkiran dini PS dilakukan berdasarkan 

kewenangannya sebagai pejabat negara 

yang berwenang dalam mengeluarkan 

kebijakan peternakan sebagaimana diatur 
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dalam: Pasal 2, Pasal 3 (a) dan (b), Pasal 22 

huruf (a) s/d (c) Perpres No. 45 Tahun 

2015; Pasal 1 butir 45 dan 46, Pasal 36, 

Pasal 76 Undang-Undang Peternakan; 

Pasal 1 butir 8, Pasal 17 jo Pasal 18, Pasal 

22 ayat (1) huruf g jo. Pasal 22 ayat (2), 

Pasal 24 huruf (a) dan (b) UU No. 18 Tahun 

2012; ----------------------------------------------  

27.4.1.3 Bahwa berdasarkan uraian Undang-

Undang tersebut di atas, maka secara 

letterlijk, Undang-Undang mengatakan 

bahwa negara memiliki kewenangan untuk 

melaksanakan isi dari undang-undang. 

Negara dalam hal ini adalah Pemerintah, 

yaitu presiden, yang selanjutnya 

menurunkannya kepada Menteri. Karena 

dalam hal ini terkait dengan pangan, maka 

kewenangan ini selanjutnya menjadi 

kewenangan Menteri Pertanian c.q. Dirjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam 

hal masalah peternakan; ----------------------  

27.4.1.4 Bahwa kebijakan sebagaimana yang 

dimaksud oleh konsideran dalam Undang-

Undang Pangan, harus dikeluarkan dalam 

bentuk produk hukum, baik itu regelling, 

beschikking, maupun vonis. Bentuk produk 

hukum-nya kemudian harus melihat lebih 

dulu tujuan dari pengaturannya. Apabila 

bertujuan melakukan pengaturan secara 

umum, maka yang dikeluarkan adalah 

regelling. Apabila bertujuan untuk 

mengambil keputusan yang maksudnya 

konkrit, maka yang dikeluarkan adalah 

beschikking; -------------------------------------  

27.4.1.5 Bahwa dalam kaitan dengan kewajiban 

negara untuk menjaga stabilisasi dan 
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harga pangan sebagaimana tertuang di 

dalam Pasal 55 Undang-Undang Pangan, 

Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian c.q. 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 

berkewajiban untuk melakukan intervensi 

dalam hal terjadi masalah pasokan yang 

berupa over supply, apalagi setelah ada 

masukan atau aspirasi dalam bentuk 

unjuk rasa dari masyarakat; -----------------  

27.4.1.6 Bahwa apabila tujuan negara adalah untuk 

menjaga stabilisasi harga, maka tindakan 

intervensi yang dapat dilakukan oleh 

negara antara lain: (i) memberikan subsidi, 

apabila tujuan negara adalah untuk 

menjaga harga agar tetap murah; atau (ii) 

menaikkan sedikit harga agar peternak 

tidak rugi, asalkan selama daya beli 

masyarakat tetap diperhatikan. Pilihan 

tersebut selanjutnya kembali lagi kepada 

kebijakan Pemerintah yang tentunya harus 

berdasarkan aspirasi atau masukan dari 

elemen yang kelak akan terkena imbas dari 

kebijakan; ----------------------------------------  

27.4.1.7 Bahwa proses pembentukan kebijakan, 

terdiri dari tiga tahap, yaitu: (1) pra-

kebijakan; (2) saat kebijakan; dan (3) pasca 

kebijakan; ----------------------------------------  

27.4.1.8 Bahwa dalam proses pra kebijakan, dikenal 

suatu teori yaitu Teori Partisipasi dalam 

pembentukan kebijakan Pemerintah, yakni 

bahwa di dalam pembentukan kebijakan 

akan ada suatu tuntutan masyarakat, yang 

salah satunya dapat berbentuk 

demonstrasi, yang harus dianggap sebagai 

aspirasi publik karena merupakan bagian 

dari perumusan. Kewajiban Pemerintah 
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selanjutnya adalah untuk mendengarkan 

dan menjalankan aspirasi ini dengan 

menggunakan kewenangannya; --------------  

27.4.1.9 Bahwa pada prAktaknya, Pemerintah bisa 

saja menyalahartikan makna dari suatu 

demonstrasi, namun tidak tertutup 

kemungkinan Pemerintah mengeluarkan 

suatu keputusan yang salah. Dalam hal 

ini, parameter untuk menentukan salah-

benar pemerintah dalam menangkap 

maksud dari aspirasi adalah melalui forum 

proses hukum. Proses hukum yang 

dimaksud Ahli berdasarkan UU No. 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, yang mengatur bahwa 

Pemerintah kehilangan kewenangannya 

apabila tindakan yang dilakukan: (1) 

melampaui kewenangannya; (2) 

mencampuradukkan kewenangannya; 

dan/atau (3) bertindak sewenang-wenang. 

27.4.1.10 Bahwa terkait dengan proses hukum 

untuk menguji keputusan pemerintah, 

proses tersebut dapat dilakukan di forum-

forum hukum, yaitu Mahkamah Konstitusi, 

untuk peraturan setingkat Undang-

Undang, Mahkamah Agung untuk 

peraturan di bawah Undang-Undang, PTUN 

untuk Surat Keputusan;  ----------------------  

27.4.1.11 Bahwa sementara itu untuk kebijakan 

Pemerintah yang dikeluarkan terkait 

dengan UU No. 5 Tahun 1999, maka forum 

yang tepat adalah sebagaimana yang 

termaktub di dalam Pasal 35 huruf e UU 

No. 5 Tahun 1999, yang menyebutkan: -----  

“memberikan saran dan pertimbangan 

terhadap kebijakan Pemerintah yang 
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berkaitan dengan prAktak monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat.” --------  

27.4.1.12 Bahwa dengan demikian, terkait dengan 

perkara a quo, tindakan KPPU yang tepat 

seharusnya memberikan rekomendasi 

kepada Pemerintah, bukan justru 

melaporkan subyek dari kebijakan 

pemerintah dengan tuduhan kartel; ---------  

27.4.1.13 Bahwa oleh karena itu, kebijakan 

pengafkiran dini yang diputuskan oleh 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 

pada dasarnya merupakan suatu kebijakan 

yang masih dalam wewenang tugas dan 

kewajibannya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

sehingga dengan demikian jelas bahwa 

Dirjen Peternakan mempunyai kewenangan 

untuk mengeluarkan surat tanggal 15 

Oktober 2015 dan surat tanggal 23 

November 2015; ---------------------------------   

27.4.1.14 Bahwa kedua surat dari Dirjen Peternakan 

dan Kesehatan Hewan, dari sifat dan 

substansi surat maka merupakan suatu 

Beschikking karena bersifat individual dan 

konkret; ------------------------------------------  

27.4.1.15 Bahwa peraturan perundang-undangan 

yang melandasi kedua surat keputusan ini 

salah satunya merupakan Pasal 55 

Undang-Undang Pangan, kedua surat 

keputusan ini merupakan bagian integral 

dari Undang-Undang Pangan untuk 

melaksanakan tujuan-tujuan di dalam 

Undang-Undang tersebut, seperti menjaga 

stabilisasi harga, ketersediaan pangan, dan 

seterusnya; --------------------------------------  
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27.4.1.16 Bahwa sebuah kesepakatan tidak mungkin 

melahirkan kebijakan Pemerintah. 

Kesepakatan pada hakikatnya merupakan 

milik para pengusaha saja, sementara 

beschikking merupakan milik negara. 

Meskipun para pengusaha telah 

bersepakat, namun hasil kesepakatan 

tersebut tidak bisa dieksekusi apabila tidak 

terdapat campur tangan negara di 

dalamnya. Untuk dapat menjadikan suatu 

kesepakatan sebagai kebijakan, maka 

harus ada stempel negara atau keterlibatan 

negara. Dalam surat tanggal 15 November 

2015 dan surat tanggal 23 November 2015, 

keterlibatan negara terlihat dalam bagian 

“mengetahui” dan tanda tangan oleh Dirjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan; ----------  

27.4.1.17 Bahwa surat keputusan mengikat para 

pihak yang terkena imbasnya, sehingga 

para pihak harus patuh dalam 

menjalankan ketentuan di dalam surat 

keputusan tersebut. Apabila para pihak 

melanggar, maka dapat diancam dengan 

sanksi yang tercantum di dalam surat 

keputusan itu sendiri; -------------------------  

27.4.1.18 Bahwa suatu keputusan Pemerintah harus 

selalu dianggap benar sampai terbukti 

sebaliknya (presumption justitio causa). 

Sehingga apabila ada pernyataan yang 

mengindikasikan bahwa suatu kebijakan 

keliru, pernyataan tersebut tidak mengikat 

sampai terbukti bahwa kebijakan tersebut 

memang keliru. Proses pembuktian 

tersebut pun harus dilakukan dengan 

proses hukum yang sesuai. Dalam konteks 
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Beschikking, maka pembuktian harus 

dilakukan di PTUN; -----------------------------  

27.4.1.19 Bahwa terkait dengan melaksanakan 

Beschikking ini, secara teori terdapat 5 

(lima) fungsi hukum, yaitu: (i) fungsi 

direktif; (ii) fungsi integratif; (iii) fungsi 

preventif; (iv) fungsi kolektif; (v) fungsi 

stabilitatif; ---------------------------------------  

27.4.1.20 Bahwa mustahil dengan fungsi yang luas 

dan jamak tersebut hanya tercakup di 

dalam satu jenis peraturan perundang-

undangan saja. Suatu ketentuan 

umumnya tertuang dalam satu produk 

hukum pokok, yaitu undang-undang. 

Namun kemudian untuk menjalankan 5 

(lima) fungsi hukumnya, harus dibentuk 

juga peraturan pelaksana di bawahnya, 

antara lain Peraturan Pemerintah atau 

Peraturan Presiden. Lebih lanjut lagi, 

untuk melaksanakan ketentuan di dalam 

peraturan pemerintah atau peraturan 

presiden tersebut harus dibentuk juga 

peraturan pelaksana lain yang lebih teknis 

dalam bentuk peraturan atau keputusan 

menteri atau surat keputusan yang 

sifatnya individual dan konkrit; --------------   

27.4.1.21 Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan  

bahwa makna frasa “bertujuan untuk 

melaksanakan peraturan perundang-

undangan,” di dalam suatu peraturan 

dapat dimaknai juga sebagai pelaksanaan 

suatu kewenangan oleh otoritas sesuai 

dengan ketentuan di dalam Undang-

Undang, sepanjang kewenangan tersebut 

berada di dalam ranah kewenangan 

otoritas yang bersangkutan sebagaimana 
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yang dimaksud peraturan perundang-

undangannya; -----------------------------------  

27.4.1.22 Bahwa “peraturan perundang-undangan” 

sebagaimana yang dimaksud di dalam 

frasa “bertujuan untuk melaksanakan 

peraturan perundang-undangan,” mengacu 

pada semua peraturan di dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan 

sebagaimana yang dimaksud di dalam UU 

No. 12 Tahun 2011 yang bersifat abstrak 

dan umum; --------------------------------------  

27.4.1.23 Bahwa terkait dengan frasa “melaksanakan 

peraturan perundang-undangan” itu, Pasal 

50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 

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

“yang dikecualikan dari ketentuan undang-

undang ini adalah perbuatan dan atau 

perjanjian yang bertujuan melaksanakan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; -----------------------------------------------------  

27.4.1.1 Bahwa Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan 

Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 

(“Perkom No. 5 Tahun 2009”) 

mendefinisikan “bertujuan melaksanakan 

peraturan perundang-undangan,” yakni 

bahwa peraturan perundang-undangan 

yang dimaksud adalah “Undang-Undang 

atau dalam peraturan perundang-

undangan di bawah Undang-Undang tetapi 

mendapat delegasi secara tegas dari 

Undang-Undang”; -------------------------------  

27.4.1.2 Bahwa terkait dengan hal tersebut, Ahli Dr. 

Zaenal Arifin Mochtar dalam 

keterangannya di depan persidangan 

mengkritik Perkom No. 5 tahun 2009 
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karena masih mengacu pada Undang-

Undang sebelum UU No. 10 Tahun 2004, 

yang mengatur bahwa peraturan pelaksana 

Undang-Undang harus mendapat 

pendelegasian secara langsung dari 

Undang-Undang. Sebab, pada UU No. 10 

Tahun 2004 sebagaimana yang telah 

diubah dengan UU No. 12 Tahun 2011, 

ketentuan pendelegasian secara langsung 

oleh Undang-Undang tersebut telah 

berganti dan saat ini Pemerintah dapat 

membuat peraturan pelaksana secara 

mandiri, baik itu PP mandiri, Perpres 

mandiri, hingga surat keputusan mandiri; -  

27.4.1.3 Bahwa dengan demikian, secara hukum 

karena Perkom No. 5 Tahun 2009 dibentuk 

pada tahun 2009, Perkom tersebut 

seharusnya berlandaskan pada tata cara 

pembentukan peraturan perundang-

undangan yang sah berlaku saat itu, yakni 

UU No. 10 Tahun 2004. Namun, karena 

secara hierarki UU No. 10 Tahun 2004 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

12 Tahun 2011 dapat meng-overruled 

ketentuan di dalam Perkom No. 5 Tahun 

2009, maka “peraturan perundang-

undangan” sebagaimana yang dimaksud 

oleh Pasal 50 huruf a UU No. 5 tahun 

1999, dapat berupa surat keputusan 

(Beschikking) yang dibuat secara mandiri 

oleh otoritas yang berwenang, karena 

sepanjang menjalankan “peraturan 

perundang-undangan” dianggap 

melaksanakan ketentuan “peraturan 

perundang-undangan”; ------------------------   
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27.4.1.4 Bahwa beradasarkan uraian tersebut di 

atas, maka jelas bahwa Terlapor IV harus 

dibebaskan dari dugaan melakukan kartel 

karena dalam perkara a quo, Terlapor IV 

menandatangani Surat Hasil Kesepakatan 

Rapat tertanggal 14 September 2015 dalam 

rangka melaksanakan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5 

Tahun 1999; -------------------------------------  

27.4.2 Bahwa Terlapor IV menandatangani Surat Hasil 

Kesepakatan Rapat tertanggal 14 September 2015 tidak 

bermaksud untuk menimbulkan prAktak monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat; ------------------------------  

27.4.2.1 Bahwa Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 

mengenai kartel menganut prinsip rule of 

reason, hal ini ditegaskan pula dalam 

Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang 

Kartel, dimana dalam hal 15 menyatakan: -  

“dilihat dari perumusan Pasal 11 yang 

menganut rule of reason, maka ditafsirkan 

bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan 

pembuktian adanya pelanggaran terhadap 

ketentuan ini, harus diperiksa alasan-

alasan pelaku usaha dan terlebih dahulu 

harus dibuktikan telah terjadi prAktak 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat”. --------------------------------------------  

27.4.2.2 Bahwa dari kalimat tersebut di atas, maka 

jelas bahwa apabila di dalam suatu 

perjanjian kartel ada salah satu pihak yang 

melakukan kecurangan, pihak tersebut 

bisa saja dijatuhkan sanksi, namun 

kemudian harus dibuktikan apakah 

perjanjian tersebut memang adalah sebuah 
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perjanjian kartel dengan membuktikan 

adanya keuntungan yang tidak wajar 

dengan menggunakan doktrin rule of 

reason; --------------------------------------------  

27.4.2.3 Bahwa meskipun sebuah perbuatan 

memenuhi unsur perjanjian, tapi 

kemudian dalam konteks perjanjian kartel, 

maka perjanjian tersebut kemudian harus 

dibuktikan unsur kartelnya, sehingga 

perjanjian tidak serta merta langsung 

disebut sebagai kartel. Perjanjian kartel 

tidak bisa melihat sepotong-sepotong saja 

unsurnya, melainkan harus dilihat 

unsurnya secara keseluruhan; ---------------  

27.4.2.4 Bahwa apabila terjadi monopoli, maka 

harga pasti akan naik dan kenaikan 

tersebut menjadi keuntungan dari pihak 

yang melakukan perjanjian kartel, yang 

selanjutnya keuntungan tersebut berimbas 

pada kerugian pada konsumen, sehingga 

salah satu unsur utama dari kartel 

berdasarkan Pasal 11 yaitu adanya 

kenaikan harga.; --------------------------------  

27.4.2.5 Bahwa selain itu, kenaikan harga ini 

selanjutnya harus dinikmati oleh para 

pelaku usaha yang terlibat dalam 

perjanjian kartel, bukan justru dinikmati 

oleh pihak lain; ---------------------------------  

27.4.2.6 Bahwa terkait uraian-uraian tersebut di 

atas, maka jelas bahwa Terlapor IV tidak 

pernah bermaksud untuk mengatur harga 

dengan mengatur produksi karena jelas 

Terlapor IV tidak termasuk dalam pasar 

bersangkutan yang sama dengan para 

Terlapor lainnya; --------------------------------  
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27.4.2.7 Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan 

oleh Terlapor, maka terdapat fakta telah 

terjadi over supply di luar kewajaran yang 

merugikan peternak, sehingga Pemerintah 

perlu mengatur atau mengendalikan over 

supply dalam rangka menolong peternak 

kecil ataupun kesehatan industri 

peternakan nasional; ---------------------------   

27.4.2.8 Bahwa dengan demikian jelas bahwa unsur  

“yang bermaksud untuk mempengaruhi 

harga dengan mengatur produksi dan/atau 

pemasaran suatu barang dan/atau jasa, 

yang dapat mengakibatkan terjadinya 

prAktak monopoli dan/atau persaingan 

usaha tidak sehat “ sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tidak 

terpenuhi; ----------------------------------------  

27.4.3 Bahwa apabila Tim Investigator KPPU tetap 

menganggap Terlapor IV melakukan kartel dengan para 

Terlapor lainnnya –quod non-, maka kartel yang 

dimaksud adalah kartel publik bukan privat kartel 

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999; --  

27.4.3.1 Bahwa kartel dapat dikategorikan dalam 2 

(dua) kategori besar yaitu private cartel dan 

public cartel, sebagaimana diuraikan 

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

Private cartel adalah kartel atau 

kesepakatan dari pelaku usaha yang 

secara bersama-sama bisa melakukan 

pembatasan output, menetapkan harga 

bersama, membagi pasar, yang tujuannya 

adalah tujuan komersial. Jadi, private 

cartel adalah kartel yang dibangun oleh 

pelaku usaha yang tujuannya adalah 

memperoleh harga yang lebih tinggi dengan 

cara menghilangkan persaingan seperti 
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mengatur produksi, menetapkan harga 

bersama, pembagian pasar. Dengan 

demikian private cartel termasuk pada hard 

core cartel; ---------------------------------------  

Kartel yang diinisiasi dan diselenggarakan 

oleh Pemerintah. Dari literatur yang 

menjadi referensi ahli menyebutkan 

bahwa: “Public Cartel: the government may 

establish and enforce the rules relating to 

prices, output and other such matters.” ------  

27.4.3.2 Bahwa public cartel adalah kartel yang 

diinisiasi dan diselenggarakan Pemerintah 

dengan tujuan untuk kepentingan publik 

(bukan tujuan komersial). Salah satu jenis 

kartel yang masuk kedalam public cartel 

adalah crisis cartel (kartel krisis). Crisis 

cartel diselenggarakan oleh Pemerintah 

untuk berbagai industri atau produk di 

negara yang berbeda untuk memperbaiki 

harga, produksi dan distribusi dalam 

periode dimana terjadi kelebihan atau 

kekurangan pasokan di industri; ------------  

27.4.3.3 Bahwa terdapat juga literatur lain 

karangan Toth terkait crisis cartel yang 

mana merupakan agreement diantara para 

pelaku usaha yang bersaing satu sama lain 

yang sebenarnya dalam konsep hukum 

persaingan usaha adalah praktik yang anti 

kompetisi (kompetitif), apabila didasarkan 

public interest, maka dikecualikan dari 

hukum persaingan usaha. Hal ini banyak 

ditemukan dalam literatur yang 

menunjukkan bahwa penggunaan crisis 

cartel antara lain oleh The US Antitrust 

Authorities, The European Treaty, yaitu jika 

dapat berkontribusi meningkatkan 
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produksi dan distribusi barang atau untuk 

meningkatkan progress ekonomi, maka 

dapat dijustifikasi/dibenarkan secara 

hukum; -------------------------------------------   

27.4.3.4 Bahwa Toth menunjukkan adanya program 

Pig Farmers tahun 2009 sebagai salah satu 

contoh dari kartel dengan tujuan “public 

interest”. Program “Petani Babi 2009” 

merupakan perjanjian yang dibuat 

peternak babi pada tahun 2014 yang 

diinisiasi oleh The Dutch Ministry of 

Economic Affairs dibawah Article 101 ayat 

(3) Competition Law Belanda, yang 

menyebutkan bahwa perjanjian tersebut 

memenuhi syarat untuk pembebasan 

kartel (cartel exemption) dibawah argumen 

“public interest” (tetapi tidak berarti harus 

memenuhi seluruhnya), dimana syarat 

tersebut antara lain: ---------------------------  

27.4.3.4.1 manfaat dari kesepakatan 

tersebut harus objektif dan 

terlihat jelas; --------------------  

27.4.3.4.2 konsumen harus menerima 

manfaat yang adil sebagai 

kompensasi dari efek anti-

kompetisi yang mungkin 

timbul dari perjanjian 

horisontal tersebut;------------  

27.4.3.4.3 pembatasan harus dianggap 

sangat diperlukan untuk 

mendapatkan manfaatnya; ---  

27.4.3.4.4 kompetisi di pasar 

bersangkutan tetap terjaga 

secara cukup tidak 

mendistorsi secara luas dan 

secara kuat (sufficient 
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competition in the market in 

question); ------------------------  

27.4.3.5 Bahwa crisis cartel menyesatkan jika 

diartikan sebagai kartel untuk melindungi 

industri dari krisis ekonomi pada isitilah 

umumnya. Crisis cartel adalah perjanjian 

dalam industri yang terkait dengan siklus 

ekonomi yang berhubungan dengan 

penurunan permintaan atau kelebihan 

pasokan yang dipertimbangkan tidak dapat 

diperbaiki melalui mekanisme pasar 

(mekanisme pasar dianggap tidak dapat 

menyelesaikan masalah dan tidak 

berfungsi sebagaimana seharusnya). 

Seperti misalnya ada inflasi yang memicu 

kenaikan harga yang berdampak pada 

naiknya harga barang; -------------------------  

27.4.3.6 Menurut literatur lain yang diterbitkan 

oleh OECD (2011) negara maju 

menggunakan argumen bahwa crisis cartel 

mendapat pengecualian dari hukum kartel 

berkaitan dengan krisis ekonomi, dan 

gagasan kartel krisis diijinkan dan 

didorong oleh Pemerintah selama terjadi 

kemerosotan ekonomi yang tajam atau 

untuk aplikasi khusus dalam suatu siklus 

penurunan aktifitas ekonomi atau disektor 

tertentu (akibat dari penurunan 

permintaan atau kelebihan pasokan, atau 

terkait dengan masalah struktural di 

industri yang bersangkutan). Crisis cartel 

dilakukan saat solusi tidak bisa diambil 

dengan menyerahkan pada mekanisme 

pasar. Selanjutnya, OECD menjelaskan 

faktor yang menjadi pendorong kebijakan 

crisis cartel, yaitu: ------------------------------  
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27.4.3.6.1 kesempatan kerja yang hilang 

seperti adanya 

pengangguran; -----------------  

27.4.3.6.2 berdasarkan tujuan 

rasionalisasi dari sektor yang 

memiliki excess capacity; -----  

27.4.3.6.3 memfasilitasi inovasi dengan 

kerjasama dengan pelaku 

usaha pesaing; -----------------  

27.4.3.6.4 mempromosikan peningkatan 

produksi dengan 

memfasilitasi kerjasama; -----  

27.4.3.6.5 menstabilkan harga dalam 

rangka mempromosikan 

kesejahteraan konsumen; ----  

27.4.3.6.6 menghindari hilangnya 

persaingan  yang menyangkal 

bahwa perusahaan 

memerlukan keuntungan  

untuk reinvestment; -----------  

27.4.3.6.7 menjaga proporsi dalam total 

pasar bagi perusahaan-

perusahaan tertentu, 

termasuk perusahaan-

perusahaan domestik; --------  

27.4.3.6.8 menghindari dampak yang 

luas terhadap hukum kartel 

dan hukum persaingan,  dan 

penegakannya; -----------------  

27.4.3.7 Bahwa literatur menyebutkan crisis 

cartel/public cartel biasanya bersifat 

sementara, terbuka, diketahui masyarakat 

termasuk objektifnya serta berdasarkan 

inisiasi Pemerintah; ----------------------------  

27.4.3.8 Bahwa definisi kartel menurut Pasal 11 UU 

No. 5 Tahun 1999 dari sisi ekonomi, 
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masuk ke dalam kategori 

Commercialization Cartel atau Secret Cartel 

dimana terdapat larangan membuat 

perjanjian, untuk membatasi output yang 

dimaknai sebagai aspek komersial dengan 

tujuan menghilangkan persaingan usaha. 

Secara ekonomi kartel tidak bisa di justify 

kalau tidak dilakukan dengan pelaku 

usaha pesaing dan dilakukan untuk 

mengatur harga jauh diatas harga yang 

kompetitif untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih. Karena apabila 

persaingan efektif diantara pelaku usaha, 

maka harga akan lebih rendah dan 

keuntungan juga lebih rendah, sehingga 

orientasinya adalah mengurangi 

persaingan dengan menaikkan harga lebih 

tinggi untuk mendapat keuntungan lebih 

besar maka terkait dengan praktik 

monopoli dimana pelaku usaha yang pada 

dasarnya dapat memproduksi lebih 

banyak, namun melakukan kesengajaan 

untuk mengurangi produksi; -----------------   

27.4.3.9 Bahwa pengurangan produksi dilakukan 

terhadap permintaan barang yang tidak 

sensitif terhadap harga (inelastis) seperti 

produk penting. Apabila barang tersebut 

dapat disubtitusi, maka kartel tidak dapat 

berjalan efektif. Bahwa ketika harga 

dinaikkan tetap dibeli, hal tersebut 

dikarenakan barang bersangkutan 

diperlukan. Terdapat transfer surplus dari 

konsumen ke produsen serta terdapat loss 

yang tidak dinikmati oleh siapapun. 

Dengan demikian, di negara manapun hal 

ini dilarang; --------------------------------------  
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27.4.3.10 Bahwa kartel yang diperbolehkan adalah 

kartel yang tidak dilakukan secara rahasia, 

konspirasi yang tidak menimbulkan efek 

tehadap kompetisi dang kesejahteraan 

umum. Kartel yang dilakukan secara 

terbuka, diterima secara hukum, ekonomi 

dan umum karena yang melakukan adalah 

pihak Pemerintah yang berwenang. 

Kategori kartel yang diperbolehkan 

tersebut dapat berupa institutional cartel, 

namun tidak terlalu tepat. Lebih tepat, 

bersifat sementara yaitu crisis cartel, yang 

mana dalam hal ini tujuannya untuk 

membela peternak rakyat; --------------------  

27.4.3.11 Bahwa dalam public cartel, Pemerintah 

serta pelaku usaha harus terlibat. Namun 

yang membedakan public cartel dengan 

private cartel adalah pihak yang 

menginisiasikan dalam public cartel, 

Pemerintah yang melakukan inisiasi. 

Terdapat perbedaan literatur antara Ahli 

dengan Ahli sebelumnya terkait public 

cartel dimana Ahli sebelumnya menyatakan 

salah satu syarat adanya government crisis 

cartel yakni harus ada regulasi yang 

mendasari hal tersebut dan apabila terkait 

harga, maka harus ada penetapan harga 

tertinggi; ------------------------------------------  

27.4.3.12 Berdasakan uaraian-uraian tersebut di 

atas, maka apabila Tim Investigator KPPU 

tetap menganggap Surat Hasil Kesepatan 

Rapat yang dilakukan oleh para Terlapor 

merupakan suatu kartel maka kartel yang 

dimaksud adalah sebuah public cartel, 

sebab keinginan oleh afkir dini tersebut 

bukan diinisiasi oleh para Terlapor, 
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melainkan diinisiasi oleh Pemerintah. 

Selain itu kesepakatan tersebut 

ditandatangani oleh para Terlapor karena 

adanya sanksi dari pemerintah. Dalam hal 

tindakan yang dilakukan oleh para 

Terlapor dipandang sebagai public cartel 

karena adanya unsur Pemerintah yang 

memfasilitasi tindakan tersebut sehingga 

kedalam kartel yang diperbolehkan; --------   

27.4.3.13 Bahwa hal ini diperkuat dengan 

keterangan ahli Dr. Arief Daryanto; ---------  

27.4.1 Bahwa Terlapor IV mengalami kerugian akibat afkir 

dini yang dilakukan oleh para Terlapor lainnya; ---------  

27.4.1.1 Bahwa walaupun Terlapor IV tidak 

melakukan afkir PS, namun Terlapor IV 

yang bergerak di bidang pembibitan ayam 

GPS mengalami kerugian akibat afkir dini 

yang dilakukan oleh para Terlapor lainnya. 

Adapun kerugian Terlapor IV adalah 

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

27.4.1.1.1 Bahwa untuk Impor GPS 

Tahun 2016 yang pada 

awalnya Terlapor IV 

mengajukan sebanyak 

70.000 GPS, oleh pihak 

Kementerian Pertanian c.q. 

Dirjen Peternakan dan 

Kesehatan Hewan hanya 

diberikan izin impor 

sebanyak 31.199 GPS. Hal ini 

dilakukan Dirjen Peternakan 

dan Kesehatan Hewan untuk 

mencegah terjadinya over 

supply yang lebih parah di 

pasar; ----------------------------  
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27.4.1.1.2 Bahwa hal tersebut di atas, 

menyebabkan Terlapor IV 

tidak dapat memenuhi 

seluruh permintaan customer 

Terlapor IV akan DOC PS; ----  

27.4.1.2 Bahwa sesuai dengan informasi yang 

diperoleh oleh salah satu customer 

Terlapor IV yakni PT Super Unggas Jaya 

mengalami kerugian akibat afkir dini PS; --   

27.5 Tentang formalitas persidangan KPPU dalam perkara a quo; -----   

27.5.1 Bahwa dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan KPPU No. 01 

Tahun 2010, disebutkan secara jelas bahwa salah satu 

tugas Majelis Komisi adalah menilai, menyimpulkan 

dan memutuskan terjadi atau tidak terjadi 

pelanggaran; ----------------------------------------------------   

27.5.2 Bahwa terkait dengan bunyi ketentuan tersebut di 

atas, Terlapor IV sangat berharap seluruh Majelis 

Komisi dalam perkara a quo dapat mendengar dan 

menilai seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi, 

Ahli dan para Terlapor di depan persidangan sehingga 

dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam 

perkara a quo; --------------------------------------------------  

27.5.3 Bahwa terkait hal tersebut di atas, Terlapor IV 

memohon dengan sangat secara khusus kepada Ketua 

Majelis Komisi dalam perkara a quo untuk berkenan 

mempelajari secara utuh dan seksama keterangan ahli 

Prof. Dr. Ine Minara S. Ruki, S.E., M.E. di depan 

persidangan dikarenakan pada waktu tersebut, Ketua 

Majelis Komisi tidak dapat mengikuti persidangan 

secara utuh;  ---------------------------------------------------  

27.6 Tentang kesimpulan dan rekomendasi; -------------------------------  

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terlapor IV 

merekomendasikan kepada Majelis Komisi sebagai berikut: ------  

27.6.1 Merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk 

menerima seluruh dalil  Terlapor IV untuk seluruhnya;  
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27.6.2 Merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk 

menolak seluruh dalil Pelapor dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran tertanggal 03 Maret 2016; --------------------  

27.6.3 Merekomendasikan kepada Majelis Komisi bahwa 

Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 03 Maret 2016 

dari Pelapor yang ditujukan kepada Terlapor IV secara 

sah dan meyakinkan telah salah pihak/salah Subjek 

Hukum (Error in Persona) dikarenakan pasar 

bersangkutan (pasar produk dan pasar geografis) 

Terlapor IV adalah pembibitan di bidang GPS dan Pasar 

geografisnya adalah hanya pada wilayah Sukabumi dan 

Cianjur, berbeda dengan para Terlapor lainnya yang 

pasar produknya adalah di bidang pembibitan PS; ------   

27.6.4 Merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk 

menyatakan Surat Hasil Kesepakatan Rapat 

Pembahasan Permasalahan dan Solusi untuk 

Mengatasi Keterpurukan Ayam Ras Hidup di Tingkat 

Peternak tertanggal 14 September 2015 merupakan 

suatu perbuatan bersama (Gesammtakt) dan bukanlah 

perjanjian kartel sehingga Terlapor IV tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 UU No. 

5 Tahun 1999; -------------------------------------------------  

27.6.5 Merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk 

menyatakan Surat Hasil Kesepakatan Rapat 

Pembahasan Permasalahan dan Solusi untuk 

Mengatasi Keterpurukan Ayam Ras Hidup di Tingkat 

Peternak tertanggal 14 September 2015 merupakan 

suatu pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

dalam hal ini pelaksanaan suatu Keputusan 

Pemerintah c.q. Menteri pertanian RI c.q. Dirjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga Terlapor IV 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999; -----------------------------   

27.6.6 Merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk 

menyatakan Surat Hasil Kesepakatan Rapat 

Pembahasan Permasalahan dan Solusi untuk 
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Mengatasi Keterpurukan Ayam Ras Hidup di Tingkat 

Peternak tertanggal 14 September 2015 apabila 

dikatakan kartel merupakan public kartel dan 

bukanlah kartel sebagaimana dimkasud dalam Pasal 

11 UU No. 5 Tahun 1999 sehingga Terlapor IV tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 

11 UU No. 5 Tahun 1999; ------------------------------------  

27.6.7 Merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk 

menolak menghukum Terlapor IV sebagaimana diatur 

dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999; --------------------  

28. Menimbang bahwa Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti TV.7):  -----  

28.1 Tentang Kesimpulan Fakta Persidangan; -----------------------------  

28.1.1 Bahwa pasar produk yang disampaikan oleh 

Investigator sebagaimana dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran (LDP) adalah keliru, karena yang 

dihasilkan Terlapor V adalah DOC (Day Old Chick) PS 

(Parent Stock) atau anak ayam ibu bukan DOC FS 

(Final Stock) atau anak ayam niaga; ------------------------  

28.1.2 Bahwa Investigator salah dalam menentukan pasar 

geografis, karena menurut Investigator pasar geografis 

perkara a quo adalah seluruh wilayah Indonesia. Hal 

tersebut tidak benar karena Terlapor V dalam 

memasarkan DOC PS tidak merata di seluruh 

Indonesia mengingat konsumennya adalah pembibit 

bukan peternak ayam niaga yang lokasi hanya di 

beberapa daerah (seperti Jawa, sebagian Sumatera dan 

Kalimantan); ----------------------------------------------------  

28.1.3 Bahwa Terlapor V tidak mempunyai Parent Stock (PS) 

sehingga tidak pernah melakukan afkir dini, tetapi 

yang melakukan afkir dini adalah PT Intertema 

Trikencana Bersinar dan PT Patriot Intan Abadi yang 

notabene tidak ada hubungannya dengan Terlapor V; --  

28.1.4 Bahwa adanya kesepakatan afkir dini merupakan 

desakan dari para peternak ayam (LB) karena harga 

ayam dibawah Harga Pokok Produksi yang kemudian di 
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respon oleh Kementerian Pertanian dalam hal ini Dirjen 

PKH; -------------------------------------------------------------  

28.1.5 Bahwa adanya keterlibatan Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan secara aktif 

disepakatinya kebijakan afkir dini; -------------------------  

28.1.6 Bahwa para breeder sebenarnya merasa keberatan atas 

kebijakan tersebut, akan tetapi karena desakan dan 

ancaman sanksi dari Dirjen PKH dalam hal ini Bapak 

Muladno, maka terpaksa mengikuti kemauannya 

dengan menandatangani kesepakatan afkir dini; --------  

28.1.7 Bahwa data adanya kelebihan pasokan/over supply 

masih tidak akuntable dan akurat, akan tetapi fakta di 

lapangan memang menunjukkan pasokan ayam lebih 

dari normal/over supply dikarenakan adanya ekspansi 

oleh perusahaan besar; ---------------------------------------  

28.1.8 Bahwa munculnya afkir dini dilakukan secara terbuka 

dan melalui proses yang panjang dengan melakukan 

rapat-rapat sebanyak 40 kali, serta melibatkan banyak 

pemangku kepentingan termasuk Kementan; ------------  

28.1.9 Bahwa adanya kerugian dari para breeder dengan 

adanya kebijakan afkir dini karena bibit ayam yang 

masih produktif harus diafkir; ------------------------------  

28.1.10 Bahwa setelah adanya afkir dini memang harga harga 

ayam naik akan tetapi tidak signifikan dan setelah afkir 

dini dihentikan oleh KPPU harga kembali turun; --------  

28.1.11 Bahwa Kementan dalam hal ini Dirjen PKH secara 

tidak langsung telah mengeluarkan kebijakan sesuai 

dengan kewenangannya dengan cara memerintahkan 

kepada 12 (dua belas) perusahaan untuk melakukan 

afkir dini; --------------------------------------------------------  

28.1.12 Bahwa berdasarkan market share dan jumlah 

produksi, Terlapor V tergolong perusahaan kecil yang 

tidak dapat mempengaruhi dan mengendalikan pasar; 

28.1.13 Bahwa Terlapor V melakukan penandatanganan surat 

kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 2015 

karena dipaksa dan merasa takut terkena sanksi; ------  
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28.1.14 Bahwa Terlapor V tidak melakukan investasi dan 

ekpansi secara besar-besaran sehingga tidak 

menyebabkan adanya kelebihan produksi atau over 

supply, perusahaan berjalan stabil dan tidak 

melakukan afkir dini karena tidak mempunyai PS; -----  

28.1.15 Bahwa para pelaku usaha skala besar melakukan 

investasi dan ekpansi secara besar-besaran dan tidak 

di imbangi dengan pertumbuhan konsumsi ayam yang 

signifikan dan daya beli masyarakat yang meningkat, 

terjadi kesalahan estimasi atau perkiraan dan hal ini 

yang menyebabkan terjadinya over supply DOC FS 

dipasaran atau dengan kata lain terjadi “banjir” DOC 

FS; ---------------------------------------------------------------  

28.1.16 Bahwa di bulan Agustus 2015 terjadi surplus sebanyak 

18 juta ekor/minggu, dari kebutuhan 42 juta/minggu, 

sementara produksi sebanyak 80 juta/minggu, untuk 

mengatasi masalah over supply ini dilakukan 

kesepakatan afkir dini yang melibatkan 12 pelaku 

usaha, sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan 

tanggal 14 september 2014; ---------------------------------  

28.1.17 Bahwa Terlapor V turut serta dalam kesepakatan afkir 

dini tersebut bukan karena kelebihan produksi atau 

karena over supply tetapi dipaksa dan terpaksa 

melakukan penandatanganan kesepakatan karena ada 

ancaman dari Dirjen PKH berupa sanksi; -----------------  

28.1.18 Bahwa Terlapor V keberatan dengan kesepakatan afkir 

dini sebagaimana dimaksud angka 17 tersebut diatas, 

oleh karena Terlapor V bukan penyebab over supply 

DOC FS tetapi oleh pelaku usaha skala besar yang 

melakukan investasi dan expansi secara besar-besaran 

dengan tidak memperhitungkan pertumbuhan 

konsumsi dan daya beli masyarakat; ----------------------  

28.1.19 Bahwa Terlapor V keberatan dan tidak dapat 

dimintakan pertanggung jawaban terhadap kesalahan 

pihak lain yang mengakibatkan terjadinya over supply 
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DOC FS dipasaran yang berdampak pada jatuhnya 

harga ayam hidup ditingkat peternak; ---------------------  

28.1.20 Bahwa pelaku usaha sekala besar yang menguasai 

pangsa pasar populasi indukan ayam atau PS adalah 

PT Charoen Pokphand TBK, PT Japfa Comfeed 

Indonesia, PT Malindo, sedangkan Terlapor V hanya 

sebesar 3,8 %, sehingga jika terjadi over supply di 

internal perusahaan pun tidak akan signifikan dan 

tidak berdampak luas dan mempengaruhi harga ayam 

hidup ditingkat peternak, seandainyapun perusahaan 

ikut atau tidak ikut kesepakatan afkir dini PS pun 

tidak berdampak signifikan pula; ---------------------------  

28.1.21 Bahwa Terlapor V menderita kerugian dengan 

kebijakan afkir dini PS sekalipun Terlapor V tidak 

melakukan afkir dini PS, yang melibatkan tangan 

Pemerintah sebagai otoritas yang berwenang tanpa 

payung hukum yang kuat adalah sebagai akal-akalan, 

dengan adanya adanya tangan Pemerintah, maka 

dengan mudah untuk memaksa dengan ancaman 

sanksi kepada pelaku usaha lain untuk ikut afkir dini 

PS, yaitu para pelaku usaha kecil yang notabene bukan 

sebagai pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya 

over supply, tetapi harus ikut menanggung untuk 

kesalahan pihak lain, maka adalah wajar para pelaku 

usaha sekala kecil ini dibebaskan dari segala tuntutan 

hukum dalam perkara a quo, yang secara nyata sangat 

dirugikan oleh kebijakan afkir dini PS tersebut, pelaku 

usaha kecil semakin kecil dan akhirnya mati, banyak 

kandang yang ditutup, dijual dan disewakan ke pihak 

lain. Adapun nilai kerugian yang diderita Terlapor V 

karena pengaruh kebijakan afkir dini adalah sebesar 

Rp.6.635.293.437,75 (Enam Milyar Enam Ratus Tiga 

Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu 

Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh 

Lima Sen Rupiah) (vide Laporan Keuangan Terlapor V 

Tahun 2015; ----------------------------------------------------  
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28.1.22 Bahwa Terlapor V tidak dalam posisi dominan dan 

bukan sebagai market leader di pasar karena pangsa 

pasarnya sangat kecil, dibandingkan dengan pelaku 

usaha skala besar seperti PT Charoen Phokpand 

Indonesia, Tbk. dan PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. 

menguasai 80% pangsa pasar ayam nasional sebesar 

Rp 360 Trilyun dari total Rp 450 Trilyun. Dengan 

demikian maka wajar jika di awal Pemerintah meminta 

kedua pelaku usaha ini saja yang melakukan afkir dini 

dan tidak melibatkan pelaku usaha lain, mengingat 

skala usahanya besar maka afkir dini tersebut akan 

berdampak besar; ---------------------------------------------  

28.1.23 Bahwa Terlapor X memberikan analogi “Dia yang 

menuangkan air dilantai, kita yang disuruh ikut 

membersihkan”, artinya pelaku usaha skala kecil 

hanya terkena imbas dari pelaku usaha skala besar 

yang dominan dipasar yang terintegrasi dari hulu 

sampai hilir; ----------------------------------------------------  

28.2 Tentang adanya intervensi Pemerintah dalam upaya 

menyelesaikan masalah fluktuasi harga ayam; ----------------------  

28.2.1 Bahwa dalam upaya menjaga stabilnya harga ayam 

yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami 

penurunan bahkan dibawah HPP, sehingga 

menimbulkan gejolak ditingkat peternak kecil yang 

mengalami kerugian dan ada juga yang kolaps karena 

carut marutnya harga ayam pada saat itu; ---------------  

28.2.2 Bahwa daging ayam merupakan bahan pangan yang 

strategis dan sebagian besar masyarakat Indonesia 

mengkonsumsi, sehingga sudah sewajarnya 

Pemerintah melakukan intervensi atau ikut campur 

dalam pengurusan bisnis ayam tersebut dengan cara 

membuat satu regulasi ataupun kebijakan yang dirasa 

perlu demi keberlangsungan usaha para peternak 

ayam dalam skala kecil; --------------------------------------  

28.2.3 Bahwa sejalan dengan tersebut Dr. Zaenal Arifin 

Mochtar menjelaskan, pada hakekatnya negara sudah 
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seharusnya mengurus dan ikut serta secara langsung 

atas cabang produksi yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini 

ditekankan oleh Pasal 33 UUD 1945. Tiga konsep yang 

seharusnya dkuasai negara. Pertama, hal yang secara 

langsung penting bagi negara dan menguasai hidup 

orang banyak. Kedua, bisa jadi barang tersebut 

tidaklah penting bagi negara (secara langsung) akan 

tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga, hal 

tersebut penting bagi negara akan tetapi tidak secara 

langsung menguasai hidup orang banyak. Dalam 

konteks ini pangan merupakan hal yang sangat penting 

karena menyangkiut hidup orang banyak. Oleh karena 

itu apabila ada permasalahan di bidang pangan sudah 

seharusnya negara atau Pemerintah ikut campur atau 

hadir menyelesaikan permasalahan tersebut (vide BAP 

pemeriksaan Ahli); ---------------------------------------------  

28.2.4 Bahwa melihat rangkaian peristiwa sebelum 

munculnya solusi afkir dini dalam mengatasi masalah 

fluktuasi harga ayam, sudah sewajarnya Pemerintah 

mengambil peran dalam menyelesaikan masalah 

tersebut, namun demikian Pemerintah harus berhati-

hati dalam mengambil kebijakan tersebut, apakah 

akan berdampak luas pada masyarakat, apakah dapat 

meningkatkan usaha budi daya ayam perusahaan kecil 

atau peternak rakyat, atau malah sebaliknya hanya 

perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengambil 

keuntungan dalam kebijakan tersebut; --------------------   

28.2.5 Bahwa intervensi Pemerintah dalam rangka 

menstabilkan harga live bird untuk kepentingan umum 

atau kepentingan lebih luas dengan cara membuat 

kebijakan atau perintah afkir dini dapat dibenarkan 

secara ekonomi, sebagaimana mengutip pendapat Ahli 

Faisal Basri, S.E., M.M. bahwa Pemerintah melakukan  

intervensi untuk mengkoreksi ketidaksempurnaan 

pasar, untuk mendekatkan pada kondisi pareto 
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efficient. Tentu saja ada alasan non-ekonomi, yakni 

untuk menjaga volatilitas harga, menekan laju inflasi, 

dan melindungi  rakyat  yang  rentan  atas  kenaikan  

harga kebutuhan pokok dan melindungi produsen 

kecil. Dikenal  juga  kebijakan atau tindakan afirmatif  

(affirmative action) karena mekanisme pasar tidak  

bersifat personal dan tidak menjamin rasa keadilan. 

Semangat ini pula yang tercantum dalam UU No. 5 

Tahun 1999 terkait dengan usaha kecil dan koperasi. 

Kartel lazimnya terjadi di industri yang memiliki 

struktur pasar oligopolistik, yang mana sedikit 

perusahaan menguasai seluruh atau hampir seluruh 

pasokan di pasar (vide bukti BAP Pemeriksaan Ahli); ---  

28.3 Tentang surat kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 

2015 tidak dapat dijadikan dasar adanya kartel; ---------------------  

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap 

dipersidangan, kedudukan hukum atas 12 (dua belas)  

perusahaan yang diduga melakukan kartel dengan cara 

melakukan kesepakatan secara tertulis yaitu kesepakatan 

tertanggal 14 September 2015 berkaitan dengan afkir dini dapat 

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

28.3.1 Bahwa sesuai Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 “Pelaku 

usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku 

usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi  

harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran 

suatu barang dan atau jasa, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya prAktak monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat”. Pasal tersebut dapat 

dikonstruksikan bahwa kartel adalah perjanjian 

horizontal untuk mempengaruhi harga dengan 

mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang 

dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

prAktak monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 

sehat; ------------------------------------------------------------  

28.3.2 Bahwa berikut adalah unsur-unsur pasal tersebut: -----  
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28.3.2.1 Unsur perjanjian pelaku usaha dengan 

pesaingnya; --------------------------------------  

28.3.2.1.1 Bahwa pengertian perjanjian 

menurut Pasal 1 angka 7 

adalah suatu perbuatan satu 

atau lebih pelaku usaha 

untuk mengikatkan diri 

terhadap satu atau lebih 

pelaku usaha lain dengan 

nama apa pun, baik secara 

tertulis maupun tidak 

tertulis; --------------------------  

28.3.2.1.2 Bahwa perjanjian dalam 

pasal tersebut merujuk pada 

ketentuan perjanjian yang 

diatur dalm KUH Perdata, 

sebagaimana diterangkan 

oleh Prof. Nindyo Pramono,    

pada dasarnya rumusan 

sebagaimana disebutkan di 

dalam Pasal 1 angka  7  UU  

No. 5 Tahun 1999  

substansinya  tidak  berbeda  

dengan  rumusan  perjanjian  

di  dalam  Pasal  1313  KUH  

Perdata.  Yang  membedakan  

hanya  siapa  yang  menjadi  

subyek  atau  pihak  yang  

mengikatkan  diri  untuk 

melahirkan perjanjian itu. Di 

dalam  UU No. 5 Tahun 1999  

ditentukan bahwa subyek 

tersebut adalah pelaku 

usaha. Untuk lahirnya 

perjanjian dalam  UU No. 5 

Tahun 1999 juga  diperlukan  
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syarat  adanya  kesepakatan.  

Siapa  yang  bersepakat  

adalah pelaku usaha, 

sehingga pada hakekatnya 

perjanjian sebagaimana 

diatur dalam UU No.  5 

Tahun 1999  tidak  lain  

adalah perjanjian  

sebagaimana dimaksud  

dalam KUH Perdata. Untuk 

syarat sahnya perjanjian pun 

tunduk pada ketentuan Pasal 

1320 KUH Perdata. UU  No.  

5 Tahun 1999 tidak  

mengatur  tentang syarat 

sahnya perjanjian (vide bukti 

BAP pemeriksaan Ahli); -------  

28.3.2.1.3 Bahwa surat kesepakatan 

tertanggal 14 September 

2014 terkait afkir dini yang 

ditandatangani oleh Terlapor 

V dengan Terlapor lainnya 

dan diketahui oleh 

Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen PKH, tidak dapat 

dikatakan sebagai 

“perjanjian” sebagaimana 

dimaksud dalam UU No. 5 

Tahun 1999, tetapi lebih 

tepat dikatakan sebagai 

perbuatan bersama 

(gesammtakh), karena: (1) 

Tidak adanya hak dan 

kewajiban yang mengikat 

diantara pihak yang 

menandatangani, sehingga 
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apabila salah satu pihak 

tidak melaksanakan 

kesepakatan tersebut, pihak 

lain tidak dapat 

menuntutnya, (2) Tidak 

adanya kehendak bebas 

(freewill) dari para pihak yang 

membuatnya, dimana pada 

saat itu Terlapor V dan 

Terlapor lainnya dipaksa oleh 

Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen PKH untuk 

menandatangani surat 

tersebut; -------------------------  

28.3.2.1.4 Bahwa merujuk pendapat 

Prof. Nindyo Pramono, 

kehendak bebas dari para 

pihak untuk tercapainya 

persetujuan, itu harus terjadi 

atas kehendak bebas yang 

membuat perjanjian. Asas 

kebebasan berkontrak itu 

dalam Pasal 1338 KUH 

Perdata. Jadi, asas 

kebebasan berkontrak itu 

bermakna antara lain tidak  

boleh ada tekanan atau 

paksaan, tidak boleh ada 

kekhilafan, tidak boleh ada 

penipuan. Kalau perjanjian 

terjadi dengan dilandasi 3 

(tiga) hal ini, maka perjanjian 

dapat dibatalkan bukan batal 

demi hukum (vide bukti BAP 

Pemeriksaan Ahli); -------------  
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28.3.2.1.5 Bahwa surat kesepakatan 

tertanggal 14 September 

2015 terkait afkir dini yang 

ditandatangani oleh Terlapor 

V dengan Terlapor lainnya 

dan diketahui oleh 

Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen PKH, lebih tepat 

dikatakan sebagai perbuatan 

bersama (gesammakh); -------  

28.3.2.1.6 Bahwa berdasarkan uraian 

diatas unsur “perjanjian 

pelaku usaha dengan 

pesaingnya”  tidak terbukti, 

karena bukan suatu 

perjanjian sebagaimana 

dimaksud dalam UU No. 5 

Tahun 1999 ini, akan tetapi 

merupakan perbuatan 

bersama untuk 

melaksanakan kebijakan 

Pemerintah. Dalam surat 

tersebut, jelas adanya 

keterlibatan Pemerintah 

dalam hal ini Dirjen PKH 

dimana didalam surat 

tersebut ada tandatangan 

Bapak Muladno selaku Dirjen 

PKH dalam posisi yang 

“mengetahui” secara 

substansi, surat tersebut 

muncul atas prakarsa dan 

dibawah pengawasan 

Pemerintah c.q. Kementan 

c..q. Dirjen PKH sebagai 
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Instansi yang berwenang 

dalam masalah ini; ------------  

28.3.2.2 Unsur bermaksud mempengaruhi harga; --  

28.3.2.2.1 Bahwa pengafkiran yang 

dilakukan oleh Terlapor I, II, 

III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII 

(Telapor V tidak melakukan 

afkir), tidak dapat dikatakan 

dapat mempengaruhi harga, 

dengan alasan bahwa 

naiknya harga ayam pada 

saat itu dipengaruhi faktor 

eksternal atau psikologi 

pasar, dimana kenaikan 

harga ayam secara cepat naik 

yakni setelah adanya afkir 

dini, padahal apabila ada 

afkir dini maka kenaikan 

harga, berselang sekitar 35 

hari setelah afkir dini. 

Fluktuasi harga ayam di 

dalam sebuah pasar sudah 

menjadi hal yang biasa dan 

banyak faktor yang 

mempengaruhi turun dan 

naiknya harga. Begitu juga 

rataan kenaikan harga tidak 

dapat diidentifikasi secara 

akurat dan valid melalui 

data-data yang dapat 

dipercaya; -----------------------  

28.3.2.2.2 Bahwa berdasarkan uraian di 

atas, unsur “Bermaksud 

Mempengaruhi Harga” tidak 

terbukti secara sah dan 

meyakinkan; --------------------  
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28.3.2.3 Unsur mengatur produksi dan/atau 

pemasaran; --------------------------------------  

28.3.2.3.1 Bahwa dugaan adanya 

pengaturan produksi dengan 

cara pengafkiran dini yang 

dituduhkan oleh Investigator 

KPPU sebagaimana dimaksud 

Laporan Dugaan Pelanggaran 

tidak berdasar, dengan 

alasan bahwa pengafkiran 

yang dilakukan Terlapor V 

dengan Terlapor lainnya 

bukan untuk kepentingan 

Para Terlapor tetapi untuk 

kepentingan pihak lain dalam 

hal ini para peternak. 

Terlapor V tidak mengambil 

untung dari pengafkiran 

tersebut, justru dengan 

adanya perintah pengafkiran 

oleh Pemerintah Terlapor V 

merugi. Merujuk pendapat 

Prof. Nindyo Pramono, 

tindakan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha untuk 

kepentingan pihak lain 

tersebut bukanlah 

merupakan kategori kartel, 

karena perbuatan yang 

dilarang dalam Pasal 11 UU 

No. 5 Tahun 1999 itu 

bertujuan untuk kepentingan 

anggota kartel dalam rangka 

memperoleh keuntungan 

yang tidak wajar atau 
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berlebihan (vide bukti BAP 

pemeriksaan Ahli); -------------  

28.3.2.3.2 Bahwa tindakan  pengaturan  

produksi  yang  dikategorikan  

sebagai  perbuatan  kartel 

dan  oleh  karenanya  

memenuhi  perbuatan  yang  

dilarang  sebagaimana  

disebut dalam Pasal 11 UU 

No. 5 Tahun 1999, adalah 

koordinasi pengaturan 

produksi yang bertujuan  

untuk  mempengaruhi  harga  

yang  menimbulkan  dampak 

negatif  terhadap persaingan 

usaha (vide bukti BAP 

pemeriksaan Ahli); -------------  

28.3.2.3.3 Bahwa berdasarkan uraian di 

atas, unsur “Dengan 

mengatur produksi dan/atau 

pemasaran” tidak terbukti, 

dengan alasan bahwa adanya 

pengaturan bibit ayam 

dengan mengurangi produksi 

Parent Stock dengan cara 

afkir dini tidak serta merta 

mneyebabkan produksi ayam 

berkurang, karena masih ada 

perusahaan breeding lainnya 

yang tidak melakukan afkir 

dini, dan tidak ada hasil 

penelitian atau bukti, serta 

Saksi yang dapat 

menerangkan secara tegas 

bahwa produksi ayam 

berkurang; ----------------------  
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28.3.2.4 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan/atau persaingan 

usaha tidak sehat; ------------------------------  

28.3.2.4.1 Bahwa kesepakatan 

pengafkiran  yang dilakukan 

Terlapor V tidak 

menyebabkan terjadinya 

praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak 

sehat; ----------------------------  

28.3.2.4.2 Bahwa yang dimaksud 

dengan mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli 

dan/atau persaingan usaha 

tidak sehat, artinya adalah 

bahwa perjanjian yang 

dilakukan antara para pelaku 

dan pesaingnya yang 

tujuannnya mempengaruhi 

harga dengan cara mengatur 

produksi dan/atau 

pemasaran suatu barang 

dan/atau jasa itu kemudian 

mengakibatkan pemusatan 

kekuatan ekonomi oleh satu 

atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya 

produksi dan/atau 

pemasaran atas barang 

dan/atau jasa tertentu; -------  

28.3.2.4.3 Bahwa  motif  atau  niat  

merupakan  hal  yang  sangat  

penting  dalam menentukan  

ada  atau  tidaknya  suatu  

pelanggaran  khususnya  

pelanggaran terhadap  UU  
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No.  5 Tahun 1999, sebab  

tanpa  adanya  motif  atau  

niat  untuk “melanggar”, 

maka  tidak  mungkin  akan  

terjadi  tindakan  yang  

mengakibatkan adanya 

praktek monopoli atau 

persaingan usaha yang tidak 

sehat. Sebagaimana  halnya  

dalam  kartel,  tidak  

mungkin  akan  ada  kartel,  

jika  para pelaku  usaha  

yang  mengadakan  

perjanjian  dengan  pelaku  

usaha  pesaingnya tersebut  

tidak  punya  niat  atau  

motif  untuk  mengatur  

harga,  dengan  cara 

mengatur  produksi  dan  

pemasaran  barang  

dan/atau  jasa,  sehingga 

mengakibatkan prAktak 

monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat (vide bukti 

BAP Pemeriksaan Ahli); -------  

28.3.2.4.4 Bahwa berdasarkan uraian di 

atas unsur “Dapat 

mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak 

sehat” tidak terbukti, dengan 

dasar alasan karena dengan 

adanya afkir dini, tidak ada 

penguasaan  pangsa pasar 

dan pengendalian harga 

ayam, semuanya berjalan 
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sesuai mekanisme pasar, 

serta tidak ada monopoli 

ataupun persaingan usaha 

yang tidak sehat, semua 

berjalan sesuai dengan 

mekanisme pasar yang ada; -  

28.3.3 Bahwa keempat unsur-unsur tersebut bersifat 

kumulatif, artinya keempat unsur tersebut harus dapat 

dibuktikan seluruhnya. Jadi, apabila  salah satu unsur 

tersebut tidak terbukti, maka konsekuensi hukumnya 

dugaan tersebut dinyatakan tidak terbutkti. Dalam 

perkara ini, unsur-unsur tersebut tidak dapat 

dibuktikan oleh Investigator, maka dugaan kartel 

secara hukum tidak terbukti; -------------------------------  

28.4 Tentang adanya unsur paksaan dalam penandatanganan surat 

kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 2015; -------------   

28.4.1 Bahwa Terlapor V dalam menandatangani surat 

perjanjian tersebut dalam keadaan terpaksa, karena 

kalau tidak menandatangani akan dikenai sanksi oleh 

Pemerintah, dalam hal ini Dirjen PKH; --------------------  

28.4.2 Bahwa Terlapot V tidak dapat dimintakan pertanggung 

jawaban hukum dalam perkara a quo dengan alasan, 

Terlapor V tidak melakukan afkir dini PS dan tidak 

terdapat unsur mens rea didalamnya, sebagaimana 

dimaksud oleh Wilson “Suatu perbuatan tidak dapat 

dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat 

kehendak jahat didalamnya”. Kadis dan Paulser 

menafsirkan sebagai “Suatu kelakuan tidak dapat 

dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak 

jahat”. Mens rea merupakan suatu keharusan dalam 

tindak pidana, hal ini menegaskan  bahwa untuk dapat 

mempertanggung jawabkan seseorang karena 

melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh 

adanya mens rea merupakan hal yang menentukan 

pertanggung jawaban pembuat tindak pidana. 

Penggunaan dokrin mens rea dalam common law 
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system pada hakekatnya sejalan dengan penerapan 

azas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Selanjutnya Pasal 

48 KUHP menyatakan “orang yang melakukan tindak 

pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat 

dipidana”, pengaruh daya paksa batin dan lahir, rohani 

maupun jasmani, daya paksa yang tidak bisa dilawan 

adalah kekuasaan yang lebih besar, yaitu kekuasaan 

yang pada umumnya tak mungkin dapat ditentang; ----  

28.4.3 Bahwa selanjutnya Pasal 1321 KUH Perdata 

menyatakan “tiada suatu persetujuan pun mempunyai 

kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau 

diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Menurut 

Pasal 1323 KUH Perdata “Paksaan terhadap orang-

orang yang mengadakan suatu persetujuan 

mengakibatkan batalnya persetujuan yang 

bersangkutan, juga paksaan itu dilakukan oleh pihak 

ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan 

yang dibuat itu. Menurut Pasal 1324 KUH Perdata 

“Paksaan terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa 

sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan 

ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa 

dirinya, orang orangnya, dan kekayaannya terancam 

rugi besar dalam waktu dekat”; -----------------------------  

28.4.4 Bahwa Terlapor V tidak ada niat jahat (mens rea) dalam 

turut menandatangani kesepakatan yang menjadi objek 

perkara a quo, yaitu ketentuan Pasal 11 UU No. 5 

Tahun 1999, dan juga dipaksa dan terpaksa 

menandatangani kesepakatan tersebut karena takut 

dikenakan sanksi pencabutan, pembekuan, yang 

terkait dengan rekomendasi dan ijin impor Grand 

Parent Stock (GPS); --------------------------------------------  

28.4.5 Bahwa dengan melihat bukti-bukti dan saksi-saksi 

yang terungkap dipersidangan serta penerapan hukum 

dalam ketentuan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, maka 

kami berpendapat, bahwa Terlapor V tidak terbukti 
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secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kartel 

tersebut; ---------------------------------------------------------  

28.5 Tentang Permohonan Terlapor V; --------------------------------------  

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan 

mendasari hukum dan keadilan sebagaimana uraian diatas, 

kami mohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara a 

quo, untuk memberikan Putusan sebagai berikut: ------------------  

28.5.1 Menyatakan Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 

11 UU No. 5 Tahun 1999; ------------------------------------  

28.5.2 Menyatakan Surat Perjanjian Pengafkiran Parent Stock 

tertanggal 14 September 2015 dibatalkan dan tidak 

mengikat secara hukum; -------------------------------------  

28.5.3 Membebaskan Terlapor V dari dugaan pelanggaran 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999; -----------------------------  

28.5.4 Apabila Majelis Komisi berpendapat lain mohon 

putusan yang seadil-adilnya; --------------------------------  

29. Menimbang bahwa Terlapor VI menyerahkan Kesimpulan Hasil 

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

29.1 Tentang Ringkasan Kesimpulan; ---------------------------------------  

29.1.1 Bahwa terbukti Tim Investigator tidak dapat 

membuktikan Terlapor VI berada dalam pasar 

bersangkutan yang sama dengan para Terlapor lainnya, 

sebagaimana berikut: -----------------------------------------  

29.1.1.1 Bahwa pasar produk Terlapor VI berbeda 

dengan pasar produk Terlapor lainnya; -----  

29.1.1.1.1 Bahwa dalam LDP 

Investigator menyatakan 

bahwa pasar produk adalah 

DOC FS. Namun Tim 

Investigator tidak konsisten 

karena dalam LDP turut 

membahas permasalahan LB 

(Broiler). Padahal DOC FS 

yang merupakan bibit ayam 

yang jelas bukan merupakan 

produk yang sama, sejenis 
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dengan maupun bukan 

merupakan barang substitusi 

dengan LB (Broiler) yang 

merupakan ayam dewasa; ----  

29.1.1.1.2 Bahwa Tim Investigator telah 

salah dan inkonsisten dalam 

menetapkan pasar produk, 

yaitu produk DOC FS 

Terlapor VI tidak sama 

maupun sejenis dengan PT 

Hybro Indonesia (Terlapor 

VII), PT CJ-PIA (Terlapor IV), 

dan PT Taat Indah Bersinar 

(Terlapor V) yang tidak 

mempunyai DOC FS. Hal 

tersebut ditambah dengan 

fakta bahwa Tim Investigator 

telah salah memasukkan PT 

Charoen Phokpand Indonesia 

(bisnis pakan dan makanan 

olahan) sebagai Terlapor, 

dimana seharusnya PT 

Charoen Phokpand Jaya 

Farm (bisnis ternak ayam) 

yang menjadi Terlapor karena 

memiliki produk DOC FS; ----  

29.1.1.2 Bahwa pasar geografis Terlapor VI bukan 

nasional dan berbeda dengan Terlapor 

lainnya dimana hanya memasarkan dan 

menjual DOC FS ke wilayah tertentu saja 

(skala regional), yaitu sebagian provinsi di 

pulau Jawa (Jawa Barat, Banten DKI 

Jakarta, sebagian Jawa Tengah dan 

sebagian Jawa Timur); -------------------------  

29.1.2 Bahwa terbukti di dalam persidangan KPPU seluruh 

unsur-unsur kartel, terutama unsur (A) Perjanjian, (B) 
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Pelaku Usaha Pesaing, (C) Maksud Mempengaruhi 

Harga dan (D) Mengakibatkan terjadinya prAktak 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, tidak 

terpenuhi sebagian maupun seluruhnya oleh Tim 

Investigator karena: -------------------------------------------  

29.1.2.1 Bahwa Terlapor VI tidak membuat 

perjanjian dengan para Terlapor; ------------  

29.1.2.1.1 Pemotongan/afkir dini adalah 

keputusan hukum tata 

negara bukan perjanjian 

karena bersifat konkret, 

individual, dan final yang 

menimbulkan akibat hukum 

bagi seseorang atau badan 

hukum perdata; ----------------  

29.1.2.1.2 Hasil Kesepakatan tanggal 14 

September 2015 bukan 

overeenkomst (perjanjian), 

namun gesamtakt (perbuatan 

bersama) karena di dalam 

gesamtakt (perbuatan 

bersama) para pihak selain 

pemerintah (inisiator dan 

pengatur mekanisme) tidak 

dapat memberikan sanksi; ---  

29.1.2.1.3 Hasil kesepakatan 14 

September 2015 tidak 

memenuhi unsur perjanjian 

yang sah karena bukan dari 

kemauan Terlapor VI dan 

adanya unsur paksaan yaitu 

(i) bukan berasal dari freewill 

Terlapor VI; (ii) adanya sanksi 

dari Dirjen PKH berupa 

pencabutan izin usaha dan 

penolakan izin impor yang 
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artinya akan mematikan 

bisnis para Terlapor; dan (iii) 

pemotongan/afkir dini yang 

dilakukan Terlapor VI bukan 

pengakuan atau penegasan 

Terlapor VI untuk hasil 

kesepakatan 14 September 

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

29.1.2.2 Bahwa Terlapor VI dan para Terlapor 

bukanlah pelaku usaha pesaing karena 

mempunyai pasar yang berbeda; -------------  

29.1.2.3 Bahwa Terlapor VI tidak bermaksud 

mempengaruhi harga; tindakan CISF 

untuk melakukan pengafkiran dini 

ditujukan untuk menolong peternak kecil 

dan kenaikan harga DOC FS di bulan 

Oktober 2015-Januari 2016 masih dalam 

batas kewajaran karena (i) hari raya Natal 

dan Tahun Baru; (ii) mahalnya harga 

jagung untuk pakan ayam; (iii) penyakit; 

(iv) over supply karena impor GPS; ----------  

29.1.2.4 Bahwa Terlapor VI tidak mengakibatkan 

terjadinya prAktak monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat berdasarkan 

(i) prinsip rule of reason; (ii) terbukti 

merugi; (iii) tidak memberikan keuntungan 

berlebihan; (iv) tidak ada tindakan tidak 

jujur oleh karena tindakan 

pemotongan/afkir dini CISF tersebut 

transparan dan tindak lanjut dari instruksi 

dan/atau diketahui Dirjen PKH dan juga 

diberitakan secara transparan di media; (v) 

Tim Investigator tidak dapat membuktikan 

dampak negatif lebih besar dari dampak 

positif dari pemotongan/afkir dini; ----------  
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29.1.3 Bahwa pemotongan/afkir dini merupakan pengecualian 

Undang-Undang Persaingan Usaha karena untuk 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di bidang peternakan dan agar Majelis Komisi 

mempertimbangkan teori public cartel yang 

menegaskan bahwa perkara a quo sudah seharusnya 

merupakan pengecualian Undang-Undang Persaingan 

Usaha; -----------------------------------------------------------  

29.2 Tentang Para Pihak Dalam Perkara; -----------------------------------  

(Para pihak dalam perkara a quo, sebagaimana disebutkan 

dalam Laporan Dugaan Pelanggaran); ---------------------------------  

Selanjutnya seluruh 12 Terlapor disebut bersama-sama sebagai 

“para Terlapor”. -----------------------------------------------------------  

29.3 Tentang Kesalahan Penerapan Pasar Bersangkutan Dalam 

Perkara; --------------------------------------------------------------------  

29.3.1 Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Persaingan 

Usaha 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.” -----------------------------  

29.3.2 Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, pasar 

bersangkutan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori 

yaitu: Pasar produk adalah pasar yang berkaitan 

dengan barang atau jasa yang sama, sejenis atau 

memiliki barang substitusi dari barang atau jasa 

tersebut; dan Pasar geografis adalah pasar yang 

berkaitan dengan wilayah pemasaran yang dilakukan 

oleh pelaku usaha atas barang atau jasa tersebut; ------  

29.3.3 Bahwa Peraturan KPPU No. 3 tahun 2009 tentang 

Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar 

Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang 

Persaingan Usaha pada poin 4.3 hal. 13 menyatakan 

bahwa: “Penentuan definisi pasar bersangkutan menjadi 

hal paling mendasar dalam upaya pembuktian beberapa 

pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.” ----  
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29.3.4 Bahwa di dalam affidavit Prof. Dr. Ine Minara S. Ruki 

yang disampaikan dalam persidangan tanggal 20 Juli 

2016 menyatakan bahwa: “Penentuan relevant market 

(pasar bersangkutan) merupakan tahapan penting 

dalam proses pembuktian pelanggaran di bawah aturan 

rule of reason, yaitu ketika penggugat melakukan tes 

rule of reason, harus menunjukkan adanya kekuatan 

pasar atau market power. Bila dalam penentuan 

relevant market “substitusi dari sisi produk dan wilayah 

gagal diidentifikasi maka analisis persaingan yang 

dilakukan selanjutnya (dengan metode apapun) akan 

menghasilkan bias yang signifikan, sehingga menjadi 

tidak bermakna dalam membuktikan pelanggaran yang 

dituduhkan.” ----------------------------------------------------  

29.3.5 Bahwa oleh karena itu, Tim Investigator harus 

menentukan pasar bersangkutan yang akan diterapkan 

dengan memenuhi seluruh 2 (dua) kategori, yaitu Pasar 

Produk dan Pasar Geografis. Apabila tidak memenuhi 

salah satu dari kedua syarat Pasar tersebut, maka Tim 

Investigator tidak bisa mendalilkan adanya 

pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Persaingan 

Usaha; -----------------------------------------------------------  

29.3.6 Bahwa terkait pasar produk dalam pasar bersangkutan 

perkara a quo, di dalam LDP dan persidangan bahwa 

Tim Investigator salah menerapkan pasar produk yang 

dianalisa untuk perkara ini dan/atau Tim Investigator 

tidak konsisten dalam menerapkan pasar produk 

untuk menganalisa tindakan para Terlapor 

berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Persaingan 

Usaha, sebagaimana dijelaskan di bawah ini: ------------  

29.3.6.1 Bahwa terdapat perbedaan analisa di pasar 

bersangkutan dan di bagian Unsur 

Mengakibatkan Terjadinya praktek 

Monopoli dan/atau Persaingan Usaha 

Tidak Sehat; -------------------------------------  
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29.3.6.2 Bahwa berdasarkan LDP angka 6 dalam 

penentuan pasar bersangkutan 

menyatakan bahwa: “6.1 Pasar Produk 

(Product Market) adalah bibit ayam 

pedaging (broiler) atau Day Old Chick 

(“DOC”) Final Stock (“FS”); ---------------------  

29.3.6.3 Bahwa lebih lanjut dinyatakan di dalam 

LDP angka 5 bahwa objek perkara adalah 

Kesepakatan Pemotongan/pengafkiran 

Induk ayam pedaging (Parent Stock) dan 

Pemotongan Hatchery Egg FS oleh Pelaku 

Usaha Pembibitan tahun 2015 di Indonesia 

(selanjutnya disebut sebagai 

(“Pemotongan/Afkir Dini”). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasar 

Produk adalah DOC FS; -----------------------  

29.3.6.4 Bahwa sebaliknya di dalam LDP angka 

16.7 (Unsur Mengakibatkan Terjadinya 

Praktek Monopoli dan/atau Persaingan 

Usaha Tidak Sehat), Tim Investigator KPPU 

menyebutkan beberapa kali tentang LB 

(broiler), yaitu (i) pasokan DOC FS secara 

langsung juga mengurangi pasokan Live 

Bird di pasar; (ii) berkurangnya pasokan 

DOC FS dan Live Bird secara bersama-

sama di waktu yang sama akan berakibat 

naiknya harga DOC FS dan LB di pasar; 

dan (iii) naiknya harga LB tersebut secara 

langsung telah merugikan masyarakat 

sebagai konsumen; -----------------------------  

29.3.6.5 Bahwa oleh karena itu, penjelasan di atas 

menunjukkan bahwa Tim Investigator 

KPPU salah dan tidak konsisten dalam 

menentukan Pasar Produk karena DOC FS 

merupakan bibit ayam yang jelas tidak 

sama, tidak sejenis dengan dan bukan 
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merupakan substitusi LB (broiler) yang 

merupakan ayam dewasa; --------------------  

29.3.6.6 Bahwa para Terlapor tidak dalam pasar 

produk yang sama, yang dibuktikan dalam 

persidangan tanggal 12 Agustus 2016 

(pemeriksaan keterangan dari pihak PT 

Hybro Indonesia (Terlapor VII)), 10 Agustus 

2016 (pemeriksaan keterangan dari pihak 

PT CJ-PIA (Terlapor IV)), dan 11 Agustus 

2016 (pemeriksaan keterangan dari pihak 

PT Taat Indah Bersinar (Terlapor V)), 

terungkap bahwa produk Terlapor VII dan 

Terlapor V hanya impor Grand Parent Stock 

dan Terlapor IV bukanlah penghasil DOC 

FS, namun impor GPS untuk dibesarkan 

nanti akan menjadi DOC PS, kemudian 

DOC PS ini nantinya akan dijual secara 

komersial sehingga tidak memproduksi 

DOC FS. Pasar produk ini berbeda dengan 

CISF yang memproduksi DOC FS; -----------   

29.3.6.7 Bahwa berdasarkan persidangan tanggal 

12 Agustus 2016 terungkap bahwa PT 

Manggis yang merupakan pihak terafiliasi 

(pemegang saham kurang lebih 98%) dari 

PT Hybro Indonesia (Terlapor VII), dan PT 

Intertama Trikencana Bersinar yang 

merupakan afiliasi dari PT Taat Indah 

Bersinar (Terlapor V) adalah pihak yang 

mempunyai PS dan DOC FS; -----------------  

29.3.6.8 Bahwa dalam persidangan KPPU tanggal 8 

Agustus 2016 terungkap bahwa Tim 

Investigator melakukan kesalahan dalam 

memasukkan pihak di dalam LDP, yaitu 

tuduhan terhadap PT Charoen Phokpand 

Indonesia sebagai pihak Terlapor adalah 

salah. Terbukti dari keterangan Terlapor I 
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bahwa bisnisnya adalah pakan dan 

makanan olahan, sedangkan PT Charoen 

Phokpand Jaya Farm adalah pihak yang 

menjalankan bisnis ternak ayam dan 

seharusnya menjadi salah satu Terlapor 

dalam kasus ini; --------------------------------  

29.3.6.9 Bahwa terbukti produk Terlapor VII, 

Terlapor IV dan Terlapor V, tidak sama 

maupun sejenis dengan produk dari 

Terlapor VI. Dengan demikian kami dengan 

tegas menyatakan bahwa Tim Investigator 

telah salah dan inkonsisten dalam 

menetapkan pasar produk, yaitu produk 

DOC FS Terlapor VI tidak sama maupun 

sejenis dengan Terlapor VII, Terlapor IV 

dan Terlapor V yang tidak mempunyai DOC 

FS. Hal tersebut ditambah dengan fakta 

bahwa Tim Investigator telah salah 

memasukkan PT Charoen Phokpand 

Indonesia sebagai Terlapor, dimana 

seharusnya PT Charoen Phokpand Jaya 

Farm yang menjadi Terlapor karena 

memiliki produk DOC FS; ---------------------  

29.3.7 Bahwa terkait pasar geografis dalam pasar 

bersangkutan. Selanjutnya dalam LDP angka 6 

disebutkan bahwa: 6.2 Pasar Geografis (Geographic 

Market) adalah wilayah negara Republik Indonesia.”; ---  

29.3.7.1 Bahwa berdasarkan keterangan Ibu Suping 

Soetanto dan Bapak Putu dalam 

pemeriksaan keterangan Terlapor VI, CISF 

hanya memasarkan dan menjual DOC FS 

ke wilayah tertentu saja (skala regional), 

yaitu sebagian provinsi di pulau Jawa 

(Jawa Barat, Banten DKI Jakarta, sebagian 

Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur), 

dan bukan memasarkan dan menjual 
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produk ke seluruh wilayah Indonesia (skala 

nasional) sebagaimana didalilkan oleh Tim 

Investigator KPPU di dalam LDP; ------------  

29.3.7.2 Bahwa lebih lanjut, sesuai dengan angka 

4.5 dari Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan 

Harga) perihal proses pembuktian 

pelanggaran Pasal 5 (Penetapan Harga), 

pada intinya menyebutkan bahwa apabila 

dalam pembuktian ditemukan bahwa pasar 

bersangkutan dari para Terlapor tidak 

sama, maka pemeriksaan perkara di KPPU 

haruslah dihentikan; ---------------------------  

29.3.8 Bahwa dengan demikian, terbukti Tim Investigator 

salah dalam menentukan pasar bersangkutan, 

sehingga membuat seluruh konstruksi hukum yang 

digunakan dalam LDP maupun di dalam persidangan 

KPPU menjadi salah dan tidak valid. Hal tersebut juga 

menegaskan bahwa para Terlapor (khususnya Terlapor 

VI) bukanlah pesaing/kompetitor karena tidak berada 

di dalam pasar bersangkutan yang sama. Oleh karena 

itu, perkara ini harus ditolak oleh Majelis Komisi; -------  

29.4 Tentang Terlapor VI Tidak Melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 

1999; ------------------------------------------------------------------------  

Kami memohon kepada Majelis Komisi untuk menolak segala 

tuduhan dari Tim Investigator dalam perkara ini, karena telah 

terbukti di dalam persidangan bahwa Terlapor VI tidak 

melakukan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Persaingan 

Usaha dalam melakukan pemotongan/afkir dini, berdasarkan 

alasan-alasan dan fakta di bawah ini: ---------------------------------   

29.4.1 Bahwa Pasal 11 Undang-Undang Persaingan Usaha 

menyatakan: “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 
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prAktak monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 

sehat.” -----------------------------------------------------------  

29.4.2 Bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan KPPU No. 4 

tahun 2010 tentang Kartel (“Perkom Kartel”) bahwa ada 

6 (enam) unsur-unsur dari kartel Pasal 11 Undang-

Undang Persaingan Usaha yang harus dipenuhi 

seluruhnya oleh Tim Investigator untuk menyimpulkan 

bahwa pelaku usaha melakukan tindakan kartel yang 

dilarang Undang-Undang Persaingan Usaha. Unsur-

unsur kartel tersebut adalah sebagai berikut: (a) Pelaku 

usaha, (b) Membuat perjanjian, (c) Pelaku usaha 

pesaing, (d) Yang bermaksud mempengaruhi harga, (e) 

Dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran 

barang/jasa, (f) Yang mengakibatkan terjadinya 

prAktak monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat; ------------------------------------------------------------  

29.4.3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terbukti di 

dalam persidangan KPPU bahwa seluruh unsur-unsur 

kartel, terutama unsur (a) Perjanjian, (b) Pelaku Usaha 

Pesaing, (c) Maksud Mempengaruhi Harga dan (d) 

Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat, tidak terpenuhi 

seluruhnya oleh Tim Investigator; --------------------------  

29.4.4 Bahwa tidak ada perjanjian diantara para Terlapor 

untuk melakukan pemotongan/afkir dini, yang telah 

terbukti di dalam persidangan, berdasarkan dalil-dalil 

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

29.4.4.1 Bahwa pemotongan/afkir dini adalah 

Instruksi atau Keputusan Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(“Dirjen PKH”), dengan fakta sebagai 

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

29.4.4.1.1 Fakta pertama menunjukkan 

bahwa Dirjen PKH setelah 

rapat tanggal 14 September 

2015 (vide bukti 1) 
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memberikan 3 (tiga) dokumen 

yang bersifat instruksi yaitu 

(i) Surat Dirjen PKH No. 

15043/PK.010/F/10/2015 

tanggal 15 Oktober 2015 

(vide bukti 2), (ii) Surat Dirjen 

PKH No. 

23071/PK.230/F/11/2015 

tanggal 23 November 2015 

(vide bukti 3), (iii) Surat 

Dirjen PKH No. 

30138/PL320/F/11/2015 

tanggal 30 November 2015 

(vide bukti 4), yang pada 

intinya meminta para 

Terlapor untuk segera 

melaksanakan 

pemotongan/afkir dini 

sesegera mungkin dan tanpa 

syarat apapun; -----------------  

29.4.4.1.2 Fakta yang kedua, adanya 

sanksi menunjukkan bahwa 

afkir dini merupakan 

keputusan tata usaha negara 

pada poin 5 dari Surat Dirjen 

PKH No. 

23071/PK.230/F/11/2015 

tanggal 23 November 2015 

(vide bukti 3) yang dengan 

jelas menyatakan bahwa: 

“Perusahaan yang tidak 

melakukan keputusan ini 

akan dikenakan sanksi” ------  

29.4.4.2 Bahwa adanya sanksi oleh Pemerintah di 

dalam keputusan tersebut menunjukkan 

kedudukan Dirjen PKH sebagai regulator. 
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 

Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan 

UU No. 9 Tahun 2004, keputusan tata 

usaha negara adalah: “suatu penetapan 

tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi 

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang 

berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat 

konkret, individual, dan final, yang 

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang 

atau badan hukum perdata.”; -----------------  

29.4.4.3 Bahwa dengan demikian, kami 

berpendapat keputusan Dirjen PKH 

merupakan sesuatu yang sifatnya 

beschikking (penetapan administratif) 

bukan regeling (pengaturan) apalagi 

perjanjian, karena pelaku usaha dengan 

serta merta wajib menyetujui permintaan 

Dirjen PKH untuk melakukan afkir dini; ---  

29.4.4.4 Bahwa oleh karena itu, tidaklah mungkin 

Dirjen PKH akan memberikan sanksi 

apabila Hasil Kesepakatan 14 September 

2015 dibuat murni oleh para pelaku 

usaha. Hal ini menunjukkan peran besar 

Dirjen PKH dalam rapat tersebut dan 

merupakan bukti yang jelas dan nyata 

bahwa pengafkiran dini adalah instruksi 

dan keputusan Dirjen PKH, bukan karena 

kemauan sendiri dari Terlapor VI untuk 

mengikatkan dirinya di rapat yang 

menghasilkan instruksi pemotongan/afkir 

dini tersebut; ------------------------------------  

29.4.4.5 Bahwa hal ini dikuatkan oleh keterangan 

Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar tanggal 21 

Juli 2016, dan faktanya ada Surat Dirjen 
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PKH No. 14036/TU.020/F/09/2015 

tentang Undangan Rapat untuk tanggal 14 

September (vide bukti 5) semakin 

membuktikan bahwa Hasil Kesepakatan 14 

September 2015 adalah instruksi atau 

keputusan yang diambil oleh Dirjen PKH; --  

9 Pertanyaan 

Terlapor II 

Apakah satu surat yang dikeluarkan 

oleh pejabat negara dapat dianggap 
juga sebagai satu beschikking? 
Manakala pemerintah sudah 

mendengarkan semua pihak relevan 

Jawaban  …yang dimaksud beschikking 

bentuknya harus keputusan, karena 
beschikking tergantung pada 

substansi bukan pada bajunya 
(tampak luarnya). Apabila isinya 
individual dan konkrit maka 

termasuk beschikking, meskipun 
bajunya ketetapan maupun 
keputusan atau surat edaran… 

 

29.4.4.6 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa 

surat-surat dari Dirjen PKH (vide bukti 1, 

2, 3, and 4) merupakan beschikking, 

terlepas dari apakah bentuknya 

kesepakatan atau surat edaran; -------------  

29.4.4.7 Bahwa menurut Ahli Dr. Zainal Arifin 

Mochtar lebih lanjut menyatakan dalam 

perkara ini seharusnya pihak yang merasa 

bahwa keputusan Dirjen PKH untuk 

melakukan afkir dini tidak tepat, 

seharusnya mengajukan tuntutan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak 

seharusnya perkara ini dibawa ke ranah 

hukum persaingan usaha oleh KPPU. -------  

18 Pertanyaan 

Terlapor II 

Apabila ada suatu lembaga yang 

memandang bahwa kebijakan 
pemerintah kurang tepat. Ketika ada 

permasalahan tersebut apakah 
tindakan yang tepat dilakukan, 
apakah menghukum pihak yang 

melaksanakan kebijakan tersebut 
atau lebih pada kebijakannya? 
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Jawaban  …UU 30/2014 mengatakan bahwa 
jika ada keputusan yang keliru 
misalnya melampaui wewenang 

maka dapat dibawa ke PTUN untuk 
dibuktikan. Bukan artinya 

menghukum pihak yang diperintah 
berdasarkan keputusan yang dibuat 
oleh Pemerintah tersebut… 

 

29.4.4.8 Bahwa fakta lebih lanjut, Terlapor VI baru 

melakukan pemotongan/afkir dini setelah 

adanya surat Dirjen PKH tanggal 15 

Oktober 2015 terbukti dari BAP afkir dini 

Terlapor VI (vide bukti 6) dan keterangan 

Terlapor VI sebagai berikut: ------------------  

91 Pertanyaan 
Investigator 

Apakah CISM sudah melakukan 
afkir dini? 

Jawaban  Setelah tanggal 14 September kami 
belum melaksanakan tetapi tanggal 
15 Oktober kami dapat surat untuk 

melaksanakan sehingga pada 
tanggal 23-29 Oktober kami 
melaksanakan afkir dini. 

Kemudian ada surat untuk periode 
kedua tanggal 23 dan 30 November 

dan kami laksanakan tanggal 7-10 
Desember. 

 

29.4.4.9 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, 

Terlapor VI tidak pernah menganggap atau 

mengakui bahwa hasil kesepakatan 14 

September 2015 sebagai suatu perjanjian. 

Terlapor VI menyatakan lagi secara tegas 

bahwa pemotongan/afkir dini yang 

dilakukan Terlapor VI karena instruksi 

atau perintah dari Dirjen PKH berdasarkan 

Dirjen PKH tanggal 15 Oktober 2015, 

bukan karena hasil kesepakatan 14 

September 2015; --------------------------------  

29.4.4.10 Bahwa oleh karena itu, terbukti hasil 

kesepakatan 14 September 2015 bukanlah 

perjanjian, karena harus dilihat secara 

keseluruhan dengan surat-surat Dirjen 
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PKH terkait pemotongan/afkir dini (vide 

bukti 2, 3 dan 4), maka pemotongan/afkir 

dini termasuk keputusan tata usaha 

negara, sehingga unsur membuat 

perjanjian yang didalilkan Tim Investigator 

berdasarkan hasil kesepakatan 14 

September 2015 tidak terpenuhi; ------------  

29.4.5 Bahwa hasil kesepakatan 14 September 2015 bukan 

merupakan overeenkomst (perjanjian) namun 

merupakan gesamtakt (perbuatan bersama). -------------  

29.4.5.1 Bahwa dalam persidangan tanggal 22 Juli 

2016 yang menghadirkan Prof. Nindyo 

Pramono sebagai Ahli, menyatakan 

berdasarkan teori hukum perjanjian bahwa 

ada perbedaan mendasar antara 

overeenkomst (perjanjian) dan gesamtakt 

(perbuatan bersama), yaitu: ------------------  

12 Pertanyaan 

Terlapor II 

Apakah dengan demikian benar apabila 

kami menyatakan gesamtakt di satu sisi 
berbeda dengan overeenkomst? 

Jawaban  Berbeda. Gesamtakt adalah perbuatan 
bersama yang lahirnya tidak perlu sesuai 

dan saling bergantung satu pihak dengan 
pihak lainnya. Kalau Overeenkomst itu 
kesepakatan para pihak harus sesuai dan 

saling bergantung satu dengan yang lain… 

 

29.4.5.2 Bahwa mengenai pihak mana yang dapat 

mengenakan sanksi dan apakah 

Pemerintah sebagai pihak yang mengatur 

dapat mengenakan sanksi, beliau 

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

13 Pertanyaan 
Terlapor II 

Dalam konteks gesamtakt, pihak mana yang 

dapat mengenakan sanksi manakala ada 
salah satu pihak lalai dalam melakukan 
kewajiban 

 Jawaban Kalau anda setuju itu perbuatan bersama 
maka yang mengatur mekanisme perbuatan 

bersama itulah yang mengenakan sanksi. 

14 Pertanyaan 

Terlapor II 

Kalau yang mengatur itu pemerintah, 

apakah maksudnya itu berarti pemerintah 
yang mengenakan sanksi? 
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Jawaban Iya, pemerintah berhak mengenakan sanksi. 
Saya ambil contoh seperti mendirikan PT, 
kalau tidak memasukkan struktur modal, 

maka PT tidak akan disahkan menjadi 
badan hukum 

 

29.4.5.3 Bahwa lebih lanjut beliau menegaskan 

bahwa Hasil Kesepakatan 14 September 

2015 bukan merupakan overeenkomst 

(perjanjian) namun merupakan gesamtakt 

(perbuatan bersama) karena tidak adanya 

kata sepakat antara para pelaku. Beliau 

mencontohkan gesamtakt apabila dalam 

suatu rapat seseorang ditunjuk sebagai 

ketua dan orang tersebut menolak, maka 

orang tersebut tidak dapat dituntut 

wanprestasi atas perjanjian, karena hal 

tersebut adalah perbuatan bersama. Yang 

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

20 Pertanyaan 

Terlapor II 

Apabila ada sebuah dokumen yang 

bunyinya “Hasil Kesepakatan Rapat 
Pembahasan Permasalahan dan Solusi 
Mengatasi Keterpurukan Harga Ayam Ras 

Hidup di Tingkat Peternak” per tanggal 14 
September 2015 yang ditandatangani para 
pihak dan mengetahui pemerintah. Jadi ada 

hasil kesepakatan, rapat pembahasan, 
ditandatangani dari para pihak perusahaan, 

dan mengetahui pemerintah. Apakah itu 
bisa dikategorikan sebagai perjanjian? 

Jawaban …saya konsisten bahwa itu masuk ke dalam 
kualifikasi perbuatan bersama atau 
gesamtakt. Itu bukan kesepakatan dalam 

konteks yang merupakan salah satu syarat 
lahirnya perjanjian. Kesepakatan karena 

adanya himbauan pemerintah misalnya 
keputusan rapat yang sudah 
diilustarasikan. Kalau bapak ibu sekalian 

kita hadir di dalam ruangan ini kemudian 
sepakat untuk menunjuk saya sebagai 
ketua, itu perbuatan bersama. Karena apa. 

Begitu saya tidak mau menjadi ketua atau 
saya wanprestasi yang ada dalam 

perjanjian, saya tidak melaksanakan 
kesepakatan itu apakah bapak ibu bisa 
menggugat saya kerena wanprestasi? Tidak. 

Itulah gesamtakt (perbuatan bersama) 
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bukan overeenkomst (perjanjian). 

 

29.4.5.4 Bahwa dari penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa hasil kesepakatan 

tanggal 14 September 2015 bukanlah 

merupakan overeenkomst (perjanjian), 

namun adalah gesamtakt (perbuatan 

bersama) dimana pemerintah sebagai 

inisiator mempunyai hak untuk 

memberikan sanksi apabila ada pihak yang 

tidak mematuhinya. Perlu diingat bahwa 

dalam kasus ini, berbeda dengan 

overeenkomst (perjanjian), di dalam 

gesamtakt (perbuatan bersama) para pihak 

selain pemerintah (inisiator dan pengatur 

mekanisme) tidak dapat memberikan 

sanksi; --------------------------------------------  

29.4.6 Bahwa hasil kesepakatan 14 September 2015 tidak 

memenuhi unsur perjanjian yang sah karena bukan 

dari kemauan Terlapor VI dan adanya unsur paksaan. -  

29.4.6.1 Bahwa Tim Investigator di dalam LDP 

angka 16.2 dan persidangan mendalilkan 

bahwa hasil kesepakatan 14 September 

2015 adalah perjanjian antara para 

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

29.4.6.2 Bahwa Terlapor VI menolak secara tegas 

dalil dari Tim Investigator, karena terbukti 

bahwa hasil kesepakatan 14 September 

2015 bukanlah perjanjian yang sah 

sehingga tidak memenuhi unsur perjanjian 

di dalam Pasal 11 Undang-Undang 

Persaingan Usaha, berdasarkan alasan-

alasan berikut: ----------------------------------  

29.4.6.2.1 Bahwa definisi dan 

penjelasan terkait perjanjian 

hanya diatur di dalam Pasal 
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1 angka 7 Undang-Undang 

Persaingan Usaha, sebagai 

berikut: “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.” --------  

29.4.6.2.2 Bahwa berdasarkan definisi 

perjanjian di atas bahwa 

definisi perjanjian Undang-

Undang Persaingan Usaha 

disadur dari definisi 

Perjanjian di Pasal 1313 KUH 

Perdata yaitu: “Suatu 

perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih”; -----------------  

29.4.6.2.3 Bahwa oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa Undang-

Undang Persaingan Usaha 

tidak mengatur secara 

spesifik mengenai unsur 

perjanjian, maka harus 

kembali ke penerapan KUH 

Perdata untuk menentukan 

adanya suatu perjanjian yang 

sah; ------------------------------  

29.4.6.2.4 Bahwa hal ini sebagaimana 

dikuatkan oleh keterangan 

Ahli Prof. Nindyo Pramono, 

S.H., M.S., tanggal 22 Juli 

2016 dan Ahli Prahasto W. 
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Pamungkas, S.H., L.L.M., 

MCIArb., FCIL, tanggal 2 

Agustus 2016; ------------------  

19. Pertanyaan 
Terlapor II 

…Apakah definisi perjanjian 
yang diatur dalam Undang-

Undang Persaingan Usaha itu 
sama dengan Perjanjian yang 
dimaksud dalam prinsip 

perjanjian pada KUHper? 

Jawaban  Menurut saya iya tunduk 

prinsip-prinsip perjanjian 
sebagaimana diatur dalam 
KUHPer, spesifik tadi saya 

sebutkan, subjek hukumnya 
saja yang berbeda yaitu setiap 

pelaku usaha.  

 

7. Pertanyaan 

Investigator 

Apabila terdapat perjanjian dan 

sudah diatur dalam UU 
5/1999 secara lebih spesifik, 

apakah ketentuan BW dapat 
diabaikan atau 
dikesampingkan? 

Jawaban 
Prahasto 

... Perjanjian tentang 
persaingan usaha tetap 

tunduk pada BW…  
 

13 Jawaban 
Prahasto 

… Kembali ke pertanyaan 
Investigator, apakah dalam 
Pasal 11 UU 5/1999 mengacu 

kepada bentuk-bentuk 
perjanjian yang saya sebutkan 
sebelumnya? Bunyi dalam 

Pasal 11 UU 5/1999 hanya 
pelaku usaha dilarang 

membuat perjanjian, karena 
UU/1999 tidak mengatur 
secara rinci, jadi apapun 

bentuk perjanjiannya jika 
tidak diatur dalam UU 

5/1999 kembali kepada BW. 
Asas lex spesialis degorate legi 
generali sepanjang tidak diatur 

dalam UU 5/1999 maka me-
refer kepada BW.  

 

29.4.6.3 Bahwa dengan demikian untuk 

menyimpulkan adanya unsur perjanjian 

dalam perkara ini, harus melihat 
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pengaturan perjanjian yang sah menurut 

KUH Perdata. Suatu Perjanjian adalah sah 

apabila memenuhi seluruh 4 (empat) syarat 

di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai 

berikut: (a) Sepakat mereka yang 

mengikatkan dirinya, (b) Kecakapan untuk 

membuat suatu perikatan, (c) Suatu hal 

tertentu, (d) Suatu sebab yang halal; --------  

29.4.6.4 Bahwa untuk syarat pertama tentang 

kesepakatan para pihak untuk mengikat 

dirinya berarti ada kehendak yang bebas 

(freewill) antara para pihak mengenai hal-

hal pokok yang diinginkan dalam 

perjanjian. Dalam hal ini, antara para 

pihak harus mempunyai kemauan yang 

bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri. 

Bebas di sini artinya adalah bebas dari 

kekhilafan (dwaling, mistake), paksaan 

(dwang, dures), dan penipuan (bedrog, 

fraud). Apabila ada unsur kekhilafan, 

paksaan dan penipuan maka perjanjian 

tersebut akan menjadi tidak sah, 

sebagaimana dijelaskan di Pasal 1321 KUH 

Perdata yang menyatakan bahwa: “Tiada 

sepakat yang sah apabila sepakat itu 

diberikan karena kekhilafan, atau 

diperolehnya dengan paksaan atau 

penipuan” ----------------------------------------  

29.4.6.5 Bahwa hal ini sebagaimana dikuatkan oleh 

keterangan Ahli Prof. Nindyo Pramono, 

S.H., M.S., tanggal 22 Juli 2016 dan Ahli 

Prahasto W. Pamungkas, S.H., L.L.M., 

MCIArb., FCIL, tanggal 2 Agustus 2016; ---  

6. Pertanyaan 
Terlapor II 

…Tolong jelaskan kembali apa 
maksud dari freewill? 

Jawaban  Freewill dalam tradisi common 

law sering diterjemahkan adalah 
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kehendak bebas. Kehendak bebas 
dirujuk juga dalam doktrin 
hukum keperdataan yang 

mengacu pada sistem hukum 
civil law. Maksudnya adalah 

kehendak bebas. Kehendak bebas 
dari para pihak untuk 
tercapainya persetujuan, itu 

harus terjadi atas kehendak 
bebas dari pihak yang membuat 
perjanjian. Asasnya adalah asas 

kebebasan berkontrak. Asas 
kebebasan berkontrak itu dalam 

KUHPerdata Pasal 1338. Jadi 
asas berkebebasan berkontrak 
itu bermakna antara lain tidak 

boleh ada tekanan atau paksaan, 
tidak boleh ada kekhilafan, tidak 
boleh ada penipuan…  

 

29.4.6.6 Bahwa di dalam perkara ini, telah terbukti 

bahwa Terlapor VI tidak memiliki kemauan 

yang bebas untuk melakukan 

pemotongan/afkir dini dan terpaksa untuk 

menandatangani Hasil Rapat Kesepakatan 

14 September 2015, sebagai berikut: -------  

29.4.6.6.1 Bahwa pemotongan/afkir dini 

bukanlah inisiasi, kemauan 

atau keinginan bebas 

Terlapor VI. Hal ini 

sebagaimana keterangan 

Terlapor VI dalam 

persidangan tanggal 11 

Agustus 2016, bahwa 

Terlapor VI sama sekali tidak 

pernah berinisiasi ataupun 

memiliki kemauan atau 

keinginan untuk mendorong 

kebijakan pemotongan/afkir 

dini; ------------------------------  

69. Pertanyaan 
Investigator 

Saudara ingat poin terkait afkir 
dini, siapa yang menggagas? 

Jawaban CISF Ada penekanan dari asosiasi 
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peternak dan tekanan dari 
beberapa peternak dari bogor 
supaya kita melakukan hal 

yang ditulis dalam surat 
pertemuan tersebut, posisi kami 

hanya banyak mendengarkan 
untuk mengurangi OS atau 
produksi. 

70. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah ide untuk melakukan 
afkir dini tersebut berasal dari 

peternak? 

Jawaban CISF Seingat saya ada penekanan dari 

peternak dan asosiasi peternak 
ke kami/breeder. 

 

29.4.6.7 Bahwa hal tersebut didukung juga fakta-

fakta ada demo dari peternak dari mulai 

tahun 2013 sampai bahkan sekarang ini di 

tahun 2016 (vide bukti 6), sebagai berikut: 

Harga Ayam Anjlok, Peternak Demo, 4 

Desember 2013, dan video unjuk rasa 

Peternak Broiler, 26 November 2014; -------  

29.4.6.8 Bahwa keterangan Terlapor VI di 

persidangan dan telah diakui oleh Saksi 

drh. Hartono, yang mewakili Peternak dan 

juga Ketua Dewan Pembina Perhimpunan 

Insan Perunggasan Rakyat Indonesia 

(“PINSAR”), pada tanggal 31 Mei 2016; -----  

44. Pertanyaan 
Terlapor VII 

Apakah solusi afkir dini pernah 
diusulkan oleh PINSAR? 

Jawaban  Ya, kami mengusulkan sejak 
saya masih sebagai Ketua 
Umum dan Dewan Pembina, 

sehingga itulah alasan mengapa 
sering muncul rapat-rapat... 

 

29.4.6.9 Bahwa lebih lanjut, Terlapor VI juga bukan 

bagian dari Tim Ad hoc “Supply dan 

Demand”) yang dibentuk pada tahun 2014 

dan tidak ada fakta-fakta di dalam 

Persidangan KPPU yang menunjukkan 

bahwa Terlapor VI pernah terlibat dalam 

kebijakan pemotongan/afkir dini baik di 
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dalam forum peternak, kementerian 

perdagangan maupun di Dirjen PKH. Oleh 

karena itu, terbukti bahwa Terlapor VI 

tidak memiliki keinginan untuk mengikat 

dirinya dalam Hasil Kesepakatan Tanggal 

14 September 2015. ----------------------------  

29.4.7 Bahwa tidak hanya Terlapor VI, seluruh Terlapor 

mengakui terpaksa untuk tanda tangan Hasil 

Kesepakatan 14 September 2015 dan melakukan 

pemotongan/afkir dini karena adanya sanksi dari 

Dirjen PKH. -----------------------------------------------------  

29.4.7.1 Bahwa unsur paksaan dijelaskan lebih 

lengkap di pasal-pasal berikut ini: -----------  

Pasal 1323 KUHPerdata menyatakan 

bahwa: “Paksaan yang dilakukan terhadap 

orang yang membuat suatu perjanjian, 

merupakan alasan untuk batalnya 

perjanjian, juga apabila paksaan itu 

dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk 

kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak 

telah dibuat” -------------------------------------  

Pasal 1324 KUHPerdata menyatakan 

bahwa: “Paksaan telah terjadi, apabila 

perbuatan itu sedemikian rupa hingga 

dapat menakutkan seorang yang berpikiran 

sehat, dan apabila perbuatan itu dapat 

menimbulkan ketakutan pada orang 

tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya 

terancam dengan suatu kerugian yang 

terang dan nyata. ---------------------------------------  

Dalam mempertimbangkan hal itu, harus 

diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan 

orang-orang yang bersangkutan.” ------------  

29.4.7.2 Bahwa berdasarkan penjelasan unsur 

paksaan di atas, terbukti dari seluruh 

pemeriksaan keterangan para Terlapor 
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bahwa para Terlapor tidak setuju dengan 

pemotongan/afkir dini dan tidak mau 

menandatangani hasil kesepakatan 14 

September 2016, namun mereka terpaksa 

menandatangani hasil kesepakatan 14 

September 2016 dan melakukan 

pemotongan/afkir dini karena adanya 

sanksi dari Dirjen PKH. ------------------------  

29.4.7.3 Bahwa unsur paksaan dari Dirjen PKH 

juga didukung oleh Saksi Fakta Musbar 

(Sekretaris Tim Ad hoc) pada tanggal 1 Juni 

2016 di Persidangan KPPU karena Sdr. 

Musbar juga hadir pada tanggal rapat 

pembahasan tanggal 14 September 2015, 

dalam hal ini dia menyatakan bahwa: ------  

96 Pertanyaan 
Investigator 

Apakah dari draft yang dibuat 
ada masukan dari pelaku usaha 

terkait kata atau substansi? 

Jawaban  Yang saya saksikan saat itu 
pelaku usaha no comment 

karena Bapak Dirjen Muladno 
menyampaikan demi “Merah 

Putih”. Kalau demi “Merah 
Putih”, siapa yang berani 
menolaknya.  

161 Pertanyaan 
Terlapor V, VIII, 

X, XI, dan XII 

Klien saya menyampaikan 
bahwa mereka dipaksa dan 

terpaksa. Jelaskan pendapat 
saudara mengenai hal tersebut!  

Jawaban  Iya itu faktanya.  

 

29.4.7.4 Bahwa lebih lanjut, para Terlapor 

semuanya berpendapat sama bahwa 

mereka menandatangani Hasil 

Kesepakatan tanggal 14 September 2015 

karena terpaksa akibat takut akan sanksi 

yang diberikan oleh Dirjen PKH. Hal ini 

menunjukkan bahwa bahkan orang yang 

berpikiran sehat akan mengalami 

ketakutan dan tekanan yang sama untuk 
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menandatangani hasil kesepakatan tanggal 

14 September 2015 tersebut. -----------------   

29.4.7.5 Bahwa walaupun di dalam Hasil 

Kesepakatan Tanggal 14 September 2015 

belum tertulis adanya sanksi terhadap 

Terlapor dan baru dijelaskan pada Surat 

Dirjen PKH tanggal 23 November 2015, 

namun telah terbukti bahwa Sanksi 

tersebut telah diutarakan secara verbal 

oleh Dirjen PKH di dalam rapat 

pembahasan tanggal 14 September 2015.  

29.4.7.6 Bahwa lebih lanjut, para Terlapor 

seluruhnya di persidangan KPPU juga 

menyatakan hal yang sama bahwa Sanksi 

tersebut berupa pencabutan izin usaha 

atau penghentian/penolakan izin impor 

GPS (selanjutnya disebut sebagai “Sanksi”), 

karena Dirjen PKH sebagai perpanjangan 

dari Pemerintah berwenang untuk tidak 

memberikan izin usaha kepada para 

Terlapor dan tidak menyetujui izin impor 

GPS yang diajukan oleh para Terlapor 

apabila para Terlapor yang tidak 

melaksanakan pemotongan/afkir dini. 

Berikut ini beberapa kutipan keterangan 

para Terlapor terkait sanksi: ------------------  

Keterangan Terlapor VI. -----------------------  

89. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah ketika kesepakatan 
tersebut ditandatangani karena 
sebelumnya dibahas mengenai 

sanksi? 

 Jawaban CISF Ya, sudah pasti. Karena kami 

ada rencana impor GP dan 
hanya perlu tanda tangan, kalau 
tidak salah untuk shipment 

bulan Oktober. Sehingga tidak 
mungkin tidak tanda tangan, 

karena kami takut tidak 
ditandatangan ijin impornya. 
Saya tidak mempertanyakan 
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kepada harus tanda tangan 
karena takut, karena pelaku 
usaha lain tanda tangan 

akhirnya saya ikut tanda 
tangan. Saya passive. Fokus 

saya waktu itu yang penting ijin 
impor keluar. 

 

Keterangan Terlapor V pada tanggal 11 

Agustus 2016: -----------------------------------  

89 Jawaban 
Terlapor V 

Tidak kami sampaikan, karena 
kami melihat itu sebuah 

instruksi yang kaitannya dengan 
perijinan yang ada di Kemendag, 
sehingga kami pun melakukan 

penyesuaian, karena mengingat 
pernah ada kasus seperti yang 

terjadi pada CV Missouri dan PT 
Wonokoyo, ijin mereka sempat 
di-delay karena tidak 

melaksanakan instruksi. 

90 Jawaban 

Terlapor V 

… oleh karena itu ketika terjadi 

penandatanganan di Manggala 
Wanabakti (tanggal 14 
September 2015) itu lebih 

karena kami khawatir dan takut 
hal yang sama akan terjadi pada 

perusahaan 

129 Pertanyaan 

Investigator 

Mengapa harus memilih 

bersepakat 

 Jawaban 
Terlapor V 

Sebenarnya kami belum 
bersepakat, tetapi karena ada 

paksaan harus tandatangan jadi 
kami tandatangan, dan seolah 

itu sudah bersepakat…  

150 Pertanyaan 

Terlapor VI 

Tadi saudara sampaikan hadir 

dalam undangan rapat tanggal 
14 September 2015 karena takut 
adanya sanksi, lalu apakah 

Saudara tandatangan pada 
notulen rapat tanggal 14 
September 2015 itu juga karena 

takut ada sanksi?  

 Jawaban 

Terlapor V 

Iya  

156 Pertanyaan 

Terlapor IX 

Kalau tidak ada sanksi atau 

tidak diinstruksikan untuk 
tandatangan oleh Pak Dirjen 
pada waktu itu, apakah 

perusahaan mau tandatangan? 

 Jawaban 

Terlapor V 

Tidak. 
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Keterangan Terlapor VIII pada tanggal 12 

Agustus 2016: -----------------------------------  

71. Pertanyaan 
Investigator 

Kenapa harus melakukan tanda 
tangan kesepakatan? 

 Jawaban 
Terlapor VIII 

Ancamannya sudah jelas, kami 
ada rencana impor di bulan 

Desember biasanya kami 
mengajukan impor, perijinannya 
dua bulan sebelumnya. Kalau 

pada saat September itu kami 
tidak tanda tangan sudah jelas 
ijin impor kami untuk bulan 

Desember pasti tidak akan 
keluar, disitu sanksinya sudah 

tertulis  

72 Pertanyaan 

Investigator 

Dimana sanksinya tertulis? 

 Jawaban 
Terlapor VIII 

Dalam rapat disampaikan 
bahwa yang tidak menjalankan 

maka ijin impornya tidak 
dikabulkan 

73 Pertanyaan 
Investigator 

Disampaikan langsung atau 
tertulis dalam kesepakatan? 

 Jawaban 
Terlapor VIII 

Disampaikan secara langsung 
oleh Dirjen 

 

Keterangan Terlapor IX pada tanggal 15 

Agustus 2016: -----------------------------------  

165 Jawaban 
Terlapor IX 

Atas apa yang disampaikan 
Dirjen, konsekuensi yang tidak 

tandatangan akan ditinjau 
ulang ijin impor GPSnya. Itu 

adalah statement dari yang 
memiliki otoritas, itu serius 
bagi perusahan kami karena jika 

impor GPS tidak diterbitkan 
maka kami tidak akan punya FS 
dan itu fatal sehingga perlu 

dicermati itu merupakan 
statement yang besar artinya 

bagi kami sehingga kami tidak 
berani bermain disana … 

29.4.7.7 Bahwa fakta mengenai sanksi dilakukan 

oleh Dirjen PKH tersebut terbukti dari 

Pemeriksaan Saksi Fakta Muladno, selaku 

Dirjen PKH sendiri tanggal 18 Mei 2016 di 
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Persidangan KPPU yang menyatakan 

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

159 Pertanyaan 
Terlapor II 

Apakah harus itu secara 
substansi dalam pemikiran 

saudara adalah satu mandatory 
atau perintah atau instruksi?  

Jawaban 

Muladno 

Iya betul dan itu saya buktikan 

ketika ada perusahaan yang 
ingin mengajukan izin impor 

bibit DOC, saya pastikan 
terlebih dahulu apakah sudah 
melakukan kewajibannya atau 

belum. Jika sudah baru saya 
tanda tangani. Paling tidak ada 
konfirmasi sekali lagi.    

  

29.4.7.8 Bahwa akibat dari adanya paksaan atau 

tekanan dijelaskan oleh Prof Nindyo, 

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

8. Pertanyaan 
Terlapor II 

… tadi dijelaskan kalau ada 
paksaan dari pihak ketiga, maka 
kalaupun ada kesepakatan 

maka kesepakatan itu adalah 
cacat. Apakah pendapat kami 
benar?  

Jawaban Prof. 
Nindyo 

Iya itu sama.  
Iya itu cacat karena di situ 

tidak ada freewill.  

 

29.4.7.9 Bahwa terbukti bahwa ada tekanan atau 

paksaan dari Dirjen PKH kepada Terlapor 

VI, sehingga apabila hasil kesepakatan 

tanggal 14 September 2015 dianggap 

sebagai perjanjian, maka perjanjian 

tersebut tidak sah karena adanya unsur 

tekanan dan paksaan dari Dirjen PKH 

dalam bentuk sanksi kepada Terlapor VI. 

Oleh karena Hasil Kesepakatan 14 

September 2015 tidak sah, maka unsur 

perjanjian dalam perkara ini tidak 

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

29.4.8 Bahwa tidak ada penegasan dari Terlapor VI untuk 

melakukan pemotongan/afkir dini. ------------------------    
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29.4.8.1 Bahwa Pasal 1327 KUHPerdata 

menyatakan bahwa: “Pembatalan sesuatu 

perjanjian berdasarkan paksaan tak lagi 

dapat dituntutnya, apabila setelah paksaan 

berhenti, perjanjian tersebut dikuatkan, 

baik secara dinyatakan secara tegas, 

maupun secara diam-diam atau apabila 

seorang melampaukan waktu yang 

ditentukan oleh Undang-Undang untuk 

dipulihkan seluruhnya.” -----------------------------  

29.4.8.2 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, 

Tim Investigator tidak bisa mendalilkan 

Pasal 1327 KUHPerdata bahwa adanya 

penegasan baik secara tegas, maupun 

diam-diam oleh CISF untuk melakukan 

Pemotongan Afkir Dini. Hal ini karena, 

paksaan yang berwujud sanksi dari Dirjen 

PKH masih terus berlanjut yang terbukti di 

Surat Dirjen PKH No. 

23071/PK.230/F/11/2015 tanggal 23 

November 2015 9 (vide bukti 3) yang 

menyatakan bahwa: “5. Perusahaan yang 

tidak melakukan keputusan ini akan 

dikenakan sanksi” ------------------------------  

29.4.8.3 Bahwa unsur paksaan yang berupa sanksi 

di dalam Perkara ini tidak hanya untuk 

menandatangani Hasil Kesepakatan 14 

September 2015, namun juga untuk 

melaksanakan pemotongan/afkir dini yang 

diperintahkan oleh Dirjen PKH. Oleh 

karena itu, Tim Investigator tidak bisa 

menyimpulkan bawah pemotongan/afkir 

dini yang dilakukan Terlapor VI berarti 

penegasan dari atau kehendak bebas 

Terlapor VI. --------------------------------------  
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29.4.8.4 Bahwa dalam hal ini Terlapor VI 

menegaskan sekali lagi bahwa CISF 

melakukan pemotongan/afkir dini karena 

takut akan Sanksi dari Dirjen PKH. Apabila 

tidak ada Sanksi tersebut, Terlapor VI 

tidak akan melakukan pemotongan/afkir 

dini bersama. Hal ini sesuai dengan 

keterangan Terlapor VI di persidangan 

KPPU, dimana ada Surat dari Kementerian 

Perdagangan tanggal 26 Februari 2014, 

sebagaimana berikut ini: ----------------------    

71. Pertanyaan 

Investigator 

Dalam pertemuan tanggal 26 

Februari salah satu poin adalah 
Pengurangan telur tetas. 

Apakah CISM melakukan 
kesepakatan ini? 

 Jawaban CISF Kami tidak ingat. Itu adalah 

himbauan jadi yang mau 
mengerjakan silahkan. 

Sebelumnya kami sudah 
melakukan sendiri. 

72 Pertanyaan 
Investigator 

Jadi, kalaupun CISM melakukan 
pengurangan telur tetas bukan 
karena adanya kesepakatan 

tanggal 26 Februari? 

 Jawaban CISF Ya. 

73 Pertanyaan 
Investigator 

Terdapat kalimat tadi pagi kita 
mendengarkan perintah dari 

Kemendag untuk melakukan 
penyesuaikan produksi di tahun 
2014, apakah hal yang sama juga 

didengar oleh CISM? 

 Jawaban CISF Saya tidak ingat tanggal dan 

tahunnya, saya pernah datang ke 
Deptan seperti biasa ada 
peternak dan asosiasi peternak, 

ada saran dan masukan sehingga 
disarankan untuk melakukan 

pengurangan produksi di mesin 
tetas, saya masih ingat tetapi 
seperti apa jalannya saya tidak 

ingat. 

74 Pertanyaan 

Investigator 

Apakah kemudian himbauan 

tersebut dilakukan oleh CISM? 

 Jawaban CISF Pada dasarnya kalau kami 
merasa kami sudah melakukan 

sendiri maka kami rasa itu 
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bukan himbauan. Apabila kami 
melaksanakan, itu bukan 
karena himbauan tapi lebih 

karena cashflow. 

 

29.4.8.5 Bahwa jelas terbukti dari keterangan 

Terlapor VI di atas bahwa apabila tidak ada 

sanksi, maka Terlapor VI tidak akan 

melaksanakan afkir dini, kecuali untuk 

rencana bisnis Terlapor VI, yaitu 

mendapatkan cashflow. Oleh karena itu, 

Tim Investigator tidak bisa menerapkan 

Pasal 1327 KUHPerdata untuk menyatakan 

bahwa Terlapor VI menerima Hasil 

Kesepakatan 14 September 2015 tersebut.  

29.4.8.6 Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hasil 

Kesepakatan 14 September 2015 bukanlah 

perjanjian sesuai dengan Pasal 11 UU 

Persaingan Usaha. ------------------------------   

29.4.9 Bahwa Terlapor VI tidak membuat perjanjian dengan 

pelaku usaha pesaing. ----------------------------------------  

29.4.9.1 Bahwa Perkom Kartel mendefinisikan 

unsur Pelaku Usaha Pesaingnya di hal. 16, 

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

“Pelaku usaha pesaing adalah pelaku 
usaha lain yang berada di dalam satu 
pasar bersangkutan. Definisi pasar 
bersangkutan, dapat dilihat dalam 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha Nomor 3 tahun 2009, tanggal 1 Juli 
2009 mengenai Pedoman Pasal 1 angka 10 
tentang Pasar Bersangkutan.” 

 

29.4.9.2 Bahwa di dalam perkara ini, telah terbukti 

bahwa 12 (dua belas) para Terlapor di 

perkara ini memiliki pasar yang berbeda-

beda karena mereka memiliki jenis usaha 

yang berbeda dan tidak sama sebagaimana 

dijelaskan di Bagian III mengenai 
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Kesalahan Penerapan Pasar Bersangkutan 

Di Dalam Perkara. ------------------------------   

29.4.9.3 Bahwa pada intinya Terlapor VI dengan 

Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VII 

tidak memasarkan produk yang sama dan 

Terlapor VI dengan para Terlapor lain 

masing-masing memiliki pasar geografis 

yang berbeda. Karena Terlapor VI hanya 

fokus memasarkan DOC FS di sebagian 

pulau jawa. Dengan demikian, terbukti 

unsur Pelaku Usaha Pesaing tidak 

terpenuhi di dalam perkara ini.  -------------  

29.4.10 Bahwa pemotongan/afkir dini bukan bermaksud untuk 

mempengaruhi harga, namun untuk menolong 

peternak kecil. -------------------------------------------------  

29.4.10.1 Bahwa dalam membuktikan adanya unsur 

bermaksud untuk mempengaruhi harga, 

Tim Investigator tidak bisa hanya 

menyimpulkan dari satu sisi bahwa adanya 

pengaruh harga maka telah memenuhi 

unsur ini. Karena tujuan dan maksud dari 

pelaku usaha juga perlu dianalisa lebih 

lanjut dan secara keseluruhan untuk 

menentukan apakah ada maksud untuk 

mempengaruhi harga. -------------------------  

29.4.10.2 Bahwa di dalam perkara ini Tim 

Investigator KPPU pada LDP angka 16.4 

(Unsur Mempengaruhi Harga) dan 16.5 

(Unsur Mengatur Produksi) telah salah 

mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari 

pemotongan/afkir dini adalah untuk 

mengatasi keterpurukan harga ayam ras 

hidup. Sebagaimana telah jelas tercantum 

dalam surat-surat Dirjen PKH bahwa 

pemotongan/afkir dini dimaksudkan untuk 

menjaga keseimbangan iklim berusaha 
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yang kondusif bagi pelaku usaha ayam ras 

dan untuk mengantisipasi kelebihan 

penyediaan bibit DOC FS (Broiler), yang 

pada akhirnya untuk memfasilitasi 

peternak kecil untuk mendapatkan harga 

yang melebihi harga produksinya sehingga 

tidak merugi lagi (vide Bukti 1,2,3, dan 4).  

29.4.10.3 Bahwa kenaikan harga DOC pada periode 

Oktober 2015-Januri 2016 (periode 

pemotongan/afkir dini) adalah 

konsekuensi umum dan masih dalam 

batas kewajaran mengingat: ------------------  

a. selama 5 tahun terakhir pada periode 

yang sama terjadi kenaikan harga 

DOC menjelang dan di bulan 

Desember, Hal tersebut adalah normal 

karena menjelang Natal permintaan 

semakin banyak dan harga DOC tentu 

semakin tinggi; 

b. adanya kenaikan biaya produksi 

(harga pokok produksi) yang dipicu 

oleh langkanya jagung untuk pakan 

ayam; 

c. adanya penyakit sehingga stok ayam 

di pasaran mengalami penurunan 

sehingga harga semakin mahal; dan  

d. jika dirunut lebih jauh bahwa 

kelebihan pasokan (over supply) 

dipicu oleh kebijakan pemerintah 

untuk membuka impor Grand Parent 

(GP) Stock. 

 

29.4.10.4 Bahwa indikasi adanya over supply sudah 

dirasakan Terlapor VI sejak akhir tahun 

2014, berdasarkan keterangan Terlapor VI 
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di dalam persidangan KPPU tanggal 11 

Agustus 2016, yaitu: ---------------------------  

31 Pertanyaan 
Investigator 

Harga cenderung turun, apa yang 
bisa dibaca dalam kondisi pasar 

tersebut 

Jawaban  Kalau harga turun maka ada over 
supply 

32 Pertanyaan 
Investigator 

Sejak kapan menilai ada over supply 

Jawaban  Sudah terjadi, yang sangat jelas di 
akhir 2014, 6 bulan itu harga 

sangat berantakan sekali 

34 Pertanyaan 

Investigator 

Berapa lama jangka waktu 

mempertimbangkan bahwa terjadi 
over supply 

Jawaban  Tidak jelas, tergantung keadaan 
cashflow kami. Yang pasti tahun 

2014 kami harus melakukan PHK 
karena kami mengurangi setting telur 
dengan drastis. 

Kami melihat dari HPP kami. Kalau 
harga jual di bawah HPP, dalam 3 
bulan kami sudah menilai adanya 

over supply. 

 

29.4.10.5 Bahwa kjmudian, untuk cara perhitungan 

adanya over supply, Faisal H. Basri, S.E., 

M.A, pada Persidangan KPPU tanggal 3 

Agustus 2016 memberikan penjelasan 

sebagaimana berikut: --------------------------  

25 Pertanyaan 

Terlapor II 

Dalam konteks yang diperiksa dalam 

persidangan ini terkait adanya over 
supply dan sebagainya, menurut ahli 
apakah kebijakan tersebut menjadi 

kewajiban? 

 Jawaban  …Jika pemerintah tidak berbuat apa-

apa maka sudah pasti hitungan di 
atas kertas over supply, tidak perlu 
observasi dan itu mudah karena 

pelakunya hanya sedikit… 
…Kalau ayam estimasinya bisa 

dihitung lebih mudah untuk 
mengetahui over supply atau tidak 
karena rumusnya sudah jelas. 1 GGP 

menghasilkan 40 GP, itu standard 
industri. 1 GP menghasilkan 40 PS. 1 

PS menghasilkan 130 DOC, 
kemudian tinggal dikali saja impor 
berapa, pintu impornya hanya 1 dan 
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semua melalui badan karantina.  

 

29.4.10.6 Selanjutnya, keterangan dari saksi fakta 

yaitu drh. Hartono dengan jelas 

menyatakan bahwa telah terjadi over 

supply dan meminta kepada pemerintah 

agar produksi DOC dikurangi. Keterangan 

mana dikutip dalam tabel di bawah ini: ----  

25 Pertanyaan 

Terlapor VI 

Apa alasan saat itu merugi? Apakah 

ada supply berlebih? 

Jawaban … Kalau kaki saya terendam air dan 
tetangga saya terendam air juga itu 
artinya banjir, itu yang bisa saya 

analogikan 

26 Pertanyaan 

Terlapor VI 

Jadi menurut Saksi terjadi over 
supply? 

Jawaban Seharusnya begitu sesuai hukum 

ekonomi dasar. Karena harga 
terbentuk dari permintaan dan 
penawaran. 

27 Pertanyaan 
Terlapor VI 

Apakah Saksi juga memberikan 
solusi kepada Pemerintah selain 

menyampaikan keluhan? 

Jawaban Ya, karena over supply maka saya 

dan kawan-kawan minta produksi 
DOC dikurangi. Biaya pokok 
produksi kami waktu itu Rp. 17.000-

18.000 dan kami harus jual sampai 
Rp. 8.000 di pasar, dan saya berpikir 

saya dan kawan-kawan tidak 
mendapatkan keadilan 

 

29.4.10.7 Tim Investigator KPPU dalam LDP tersebut 

mengatakan bahwa tingginya HPP peternak 

memberikan dampak mahalnya harga 

ayam karkas di pasar. Padahal hal tersebut 

tidak diakibatkan oleh pengurangan 

pasokan DOC secara bersama-sama oleh 

para pelaku usaha, namun karena 

instruksi pemotongan/afkir dini oleh 

Dirjen PKH ditambah dengan rantai 
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distribusi yang sangat panjang sehingga 

ayam karkas sampai ke konsumen dengan 

harga yang mahal. ------------------------------  

29.4.10.8 Bahwa dalam persidangan KPPU tanggal 

19 Juli 2016 yang menghadirkan saksi ahli 

Dr. Ir. Arief Daryanto memperkuat dalil 

panjangnya rantai distribusi diatas, 

dimana beliau menyatakan bahwa harga 

pasar jauh diatas HPP disebabkan karena 

fragmented marketing channel, 

sebagaimana dikutip di bawah ini: ----------  

28 Pertanyaan  

Terlapor V, 
VIII, X, XI, 

dan XII 

Jelaskan mengapa harga yang 

beredar di pasar jauh diatas HPP? 

Jawaban  Tadi saya jelaskan fragmented 
marketing channel. Kalau sekarang 
(di Indonesia) masih fragmented. 

Kalau di negara maju ada koordinasi 
namanya “from farm to table 
business”. Dari usaha tani sampai 

kepada meja makan. Ke depan salah 
satu grand design-nya harus 

dilakukan… 

  

29.4.10.9 Bahwa dengan demikian, terbukti dalam 

melakukan pemotongan/afkir dini Terlapor 

VI tidak memiliki tujuan untuk 

mempengaruhi harga, namun diperintah 

oleh Dirjen PKH untuk menolong para 

peternak, maka unsur bermaksud 

mempengaruhi harga tidak terpenuhi di 

Perkara ini. --------------------------------------   

29.4.11 Bahwa tidak ada unsur monopoli maupun persaingan 

usaha tidak sehat karena pemotongan/afkir dini tidak 

memberikan keuntungan kepada Terlapor VI; ------------  

Telah terbukti di dalam persidangan KPPU bahwa 

pemotongan/afkir dini yang dilakukan Terlapor VI 

tidak mengakibatkan praktek monopoli maupun 
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persaingan usaha tidak sehat, karena alasan-alasan 

berikut ini: ------------------------------------------------------   

29.4.11.1 Bahwa Pasal 11 Undang-Undang 

Persaingan Usaha menganut Rule of 

Reason; -------------------------------------------  

29.4.11.1.1 Bahwa sebelum masuk ke 

dalam penerapan unsur ini di 

dalam perkara ini, perlu 

diketahui bahwa penerapan 

Pasal 11 Undang-Undang 

Persaingan adalah rule of 

reason, sebagaimana 

dijelaskan di Perkom Kartel 

hal. 15: “Dilihat dari 

perumusan pasal 11 yang 

menganut rule of reason, 

maka ditafsirkan bahwa 

dalam melakukan 

pemeriksaan dan pembuktian 

adanya pelanggaran terhadap 

ketentuan ini, harus diperiksa 

alasan-alasan pelaku usaha 

dan terlebih dahulu 

dibuktikan telah terjadi 

praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak 

sehat. Dengan kata lain, 

dalam memeriksa dugaan 

adanya kartel akan dilihat 

alasan-alasan dari para 

pelaku usaha yang 

melakukan perbuatan kartel 

tersebut dan akibat dari 

perjanjian tersebut terhadap 

persaingan usaha. Dengan 

demikian, maka sangat 
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diperlukan adanya 

pengkajian yang mendalam 

mengenai alasan 

kesepakatan para pelaku 

usaha dimaksud 

dibandingkan dengan 

kerugian ataupun hal-hal 

negatif kartel baik bagi 

persaingan usaha.”. -----------  

29.4.11.1.2 Bahwa berdasarkan 

penjelasan di atas, maka 

suatu tindakan kartel 

dianggap melanggar Pasal 11 

Undang-Undang Persaingan 

Usaha apabila akibat dari 

tindakan tersebut 

menyebabkan adanya 

prAktak monopoli atau 

persaingan usaha tidak 

sehat, yang didefinisikan di 

dalam Undang-Undang 

Persaingan Usaha sebagai 

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

Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Persaingan Usaha 

mendefinisikan praktek 

monopoli sebagai berikut:  

 

“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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Sedangkan, praktek 

persaingan usaha tidak sehat 

didefinisikan pada Pasal 1 

ayat (6) Undang-Undang 

Persaingan Usaha, sebagai 

berikut: “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”; --------------------------  

29.4.11.1.3 Bahwa lebih lanjut peraturan 

KPPU No. 5 Tahun 2010 

mengenai pedoman kartel 

angka 3.2 (8) tentang unsur 

Pasal 11 telah menjelaskan 

bahwa pemusatan ekonomi 

adalah penguasaan produksi 

dan pemasaran barang oleh 

anggota kartel untuk 

mendapatkan keuntungan 

yang besar yang 

menyebabkan kerugian bagi 

kepentingan umum. Inti dari 

kartel sendiri adalah untuk 

kepentingan atau manfaat 

para anggota kartel, yaitu 

umumnya dalam bentuk 

keuntungan yang berlebihan.  

29.4.11.2 Bahwa Terlapor VI tidak mendapatkan 

keuntungan berlebihan dari 
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pemotongan/afkir dini, namun malah 

mendapatkan kerugian; -----------------------  

29.4.11.2.1 Bahwa pemotongan/afkir dini 

yang dimaksud perkara ini 

adalah membunuh atau 

menjual induk ayam PS yang 

masih berproduktif (kurang 

lebih umur 49 minggu), 

sehingga sebetulnya afkir dini 

tersebut merugikan para 

pembibit ayam karena induk 

ayam PS masih dapat 

menghasilkan ayam FS. 

Dengan kata lain, 

pemotongan/afkir dini 

mengakibatkan produksi 

ayam DOC FS akan 

berkurang dari yang 

seharusnya dihasilkan 

apabila tidak ada afkir dini 

tersebut; -------------------------  

29.4.11.2.2 Bahwa kerugian yang 

diakibatkan oleh afkir dini 

yang membuat para Terlapor 

tidak mungkin akan 

melakukan kerjasama karena 

mereka malah akan 

mendapatkan kerugian, 

bukan keuntungan yang 

berlebihan. Fakta ini telah 

diakui oleh para peternak 

ayam sendiri, yaitu Saksi 

drh. Hartono pada tanggal 31 

Mei 2016;------------------------  
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29.4.11.3 Bahwa kenaikan harga jual DOC FS tidak 

memberikan keuntungan berlebihan 

kepada Terlapor VI; ----------------------------  

29.4.11.3.1 Bahwa Tim Investigator tidak 

bisa mendalilkan bahwa 

adanya kenaikan harga jual 

DOC FS memberikan 

keuntungan yang berlebihan 

kepada Terlapor VI. Karena 

faktanya, pemotongan/afkir 

dini sama sekali tidak 

memberikan keuntungan 

kepada Terlapor VI, apalagi 

keuntungan berlebihan; ------  

29.4.11.3.2 Bahwa Terlapor VI mengakui 

bahwa memang ada kenaikan 

harga DOC FS setelah 

adanya Pemotongan/Afkir 

Dini, namun tidak bisa 

dilihat hanya dari satu sisi 

saja bahwa kenaikan harga 

DOC FS tersebut disebabkan 

oleh pemotongan/afkir dini. 

Hal ini karena, sebagaimana 

dijelaskan oleh Terlapor VI di 

persidangan tanggal 11 

Agustus 2016: ------------------  

29.4.11.3.3 Bahwa berdasarkan 

penjelasan di atas, adanya 

kenaikan harga DOC FS 

tidak bisa langsung 

disimpulkan oleh Tim 

Investigator bahwa ada 

keuntungan yang berlebihan 

yang didapat oleh Terlapor 

VI; --------------------------------  
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29.4.11.3.4 Bahwa apabila dilihat secara 

keseluruhan, Terlapor VI 

sama sekali tidak 

mendapatkan keuntungan 

yang berlebihan karena: ------  

Terlapor VI hanya 

mempunyai market share 

untuk DOC FS sebesar 1,4 

persen, yang mana sangat 

marjinal, sehingga tidak 

mungkin Terlapor VI bisa 

mendapatkan keuntungan 

yang berlebihan dari 

pemotongan/afkir dini; -------  

29.4.11.3.5 Selama dua tahun Terlapor 

VI mengalami kerugian 

karena selalu menjual DOC 

FS di bawah HPP yang 

terlihat dari Grafik Harga 

Penjualan Produk Terlapor VI 

(vide bukti 9). Oleh karena 

itu, kenaikan harga DOC 

yang sesaat tidak bisa 

dianggap Terlapor VI telah 

mendapatkan keuntungan 

berlebihan. Lebih lanjut, 

kerugian Terlapor VI selama 

dua tahun ini terbukti dari 

Akta yang menunjukkan 

adanya perubahan hutang 

Terlapor VI kepada Third 

Culture Company dikonversi 

menjadi saham Terlapor VI 

sebagaimana dibuktikan 

Pernyataan Keputusan Para 

Pemegang Saham Terlapor VI 
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No. 1 tahuan 2 Februari 2015 

(vide bukti 10); -----------------   

29.4.11.3.6 Bahwa lebih lanjut, apabila 

dibandingkan jumlah 

kerugian dari 

pemotongan/afkir dini yang 

dilakukan Terlapor VI dengan 

hasil pendapatan dari jual 

DOC FS, maka dapat terlihat 

bahwa Terlapor VI malah 

mengalami kerugian sebesar 

Rp 35.316.288.198 di tahun 

2014 dan sebesar                              

Rp 21.596.378.900 (vide 

bukti 11); ------------------------  

29.4.11.4 Bahwa tidak ada tindakan tidak jujur 

karena diinstruksikan dan/atau diketahui 

oleh Pemerintah melalui Dirjen PKH; -------  

29.4.11.4.1 Menurut Prof. Nindyo 

mengenai kartel yang 

dilarang oleh UU Persaingan 

Usaha adalah sebagai 

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

16 Pertanyaan 

Terlapor II 

Kalau merujuk Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, ada pasal 
yang berkaitan dengan kartel, 

bahwa pelaku usaha dilarang 
membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha pesaingnya 

sebagaimana diatur dalam pasal 
11. Di dalam pasal 11, sepertiinya 

pemahaman kami perjanjian itu 
adalah yang dilakukan secara 
diam-diam, artinya hanya diantara 

para pelaku usaha, tertutup, tidak 
dieskpos ke publik, kalau bisa 
mengadakan pertemuan di 

ruangan yang sangat tertutup 
atau mungkin di ruangan terbuka 

tetapi dalam konteks tertutup 
hanya ada beberapa pihak, satu 
atau dua pihak, tidak melibatkan 
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pihak lain. Bagaimana kalau ada 
satu fakta dimana ada pertemuan 
yang dilakukan di tempat yang 

terbuka dan dilakukan atas 
undangan pihak lain bukan dari 

peserta ini, katakanlah 
pemerintah yang memang 
mempunyai wewenang menurut 

Undang-Undang. Apa peristiwa 
seperti itu bisa dikatakan sebagai 
sebuah kesepakatan dalam tanda 

petik dalam konteks kartel 
sebagaimana diatur dalam pasal 

11? 
 

 Jawaban  Pemahaman saya sebagai Ahli, 

itu tidak masuk dalam konteks 
kartel. Saya setuju dengan 

Saudara. Kalau kita bicara kartel 
dalam konteks pasal 11, saya 
setuju dengan pandangan 

Saudara bahwa secara teoritis, 
referensi yang saya pahami dan 

saya baca, kartel itu satu 
diantara cirinya adalah adanya 
concerted action. Concerted 

action ini sering disinonimkan 

dengan konspirasi, 
persengkokolan. Konspirasi itu 

terjadi akibat dari perilaku antara 
dua pihak namun satu pihak 

dengan yang lain itu tidak saling 
mengenal, tidak saling terbuka, 
sehingga seperti Saudara katakan 

itu terjadi secara diam-diam, 
maka kalau diduga terjadi 

konspirasi, hal itu harus 
dibuktikan. Oleh karena terjadi 
secara diam-diam, maka dalam 

kartel kesepakatan itu untuk 
mengatur produksi dan harga 
untuk mendapatkan keuntungan 

yang tidak wajar tentunya, itu 
yang kemudian masuk dalam 

kategori kartel… 
 

 

29.4.11.4.2 Berdasarkan penjelasan Ahli 

di atas, maka tindakan tidak 

jujur adalah tindakan kartel 

yang diam-diam oleh para 
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pelaku usaha dengan pelaku 

usaha pesaing dan tidak 

ketahui oleh publik atau 

media. Perkara ini berbeda 

karena tidak ada tindakan 

tidak jujur karena telah 

diketahui oleh Pemerintah 

sebagai regulator dan bahkan 

publik melalui informasi di 

media. ---------------------------   

29.4.11.4.3 Bahwa lebih lanjut, setiap hal 

terkait pemotongan/afkir dini 

selalu diberitakan di media 

untuk diketahui secara luas 

oleh masyarakat dari awal 

Rapat Pembahasan tanggal 

14 September sampai 

terakhir Surat Dirjen PKH 

tanggal 23 November, yang 

dibuktikan melalui media 

online berikut ini: --------------  

Pulihkan Harga, Pemerintah 

Musnahkan 6 Juta Bibit 
Ayam, 21 September 2015, 
Metrotvnews.com.--------------  

 

“Metrotvnews.com, Jakarta: 
Menteri Pertanian (Mentan) 
Amran Sulaiman 
mengungkapkan, sekarang ini 
harga jual ayam di peternak 
mencapai Rp9.000 per 
kilogram (kg) sampai dengan 
Rp11.000 per kg. Tidak 
ditampik harga daging ayam 
tengah mengalami penurunan. 
 
Amran menjelaskan, dalam 
rangka memulihkan harga 
pemerintah telah 
memusnahkan sebanyak 6 
juta bibit ayam atau Day Old 
Chicken (DOC). Langkah 
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tersebut dilakukan untuk 
mengurangi pasokan ayam 
yang saat ini mengalami 
peningkatan, sehingga 
membuat harga jualnya 
menurun.  
 
Ia menambahkan, langkah ini 
pun sudah menjadi 
kesepakatan dengan para 
pengusaha ayam ternak. "Ada 
15 perusahaan yang besar 
sudah setuju kurangi 6 juta 
DOC," kata Amran, ditemui 
Kantor Menko Perekonomian, 
Jalan, Lapangan Banteng,                                              
Jakarta Pusat, Senin 
(21/9/2015).” Tautan 
halaman website: 

http://ekonomi.metrotvnews.
com/read/2015/09/21/4333

33/pulihkan-harga-
pemerintah-musnahkan-6-
juta-bibit-ayam 

 

Parent Stock Mulai Dikurangi, 
1 November 2015, Trobos 

“…Sebelumnya, pemerintah 
menginstruksikan afkir dini 
PS sebanyak 6 juta ekor, 
untuk mengembalikan 
kembali keseimbangan supply-

demand komoditas broiler 
nasional. Pertemuan pada 14 
September berakhir dengan 
persetujuan 13 perusahaan 
pembibitan (breeding) nasional 
mengafkir 6 juta PS. 
 
Di kesempatan berikutnya, 
dalam sebuah konferensi pers 
di Bintaro, Tangerang (17/10), 
Muladno mengatakan, tahap 
pertama akan diafkir 2 juta 
ekor, setelah itu bertahap 
sampai 6 juta ekor. Surat 
nomor 
15043/FK.010/F/10/2015 
tertanggal 15 Oktober 2015, 
perihal penyesuaian populasi 
induk ayam (PS) pedaging, 
menginstruksikan para 
pelaku usaha pembibitan 
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untuk segera melakukan 
penyesuaian dengan 
mengafkir dini PS sebanyak 
dua juta ekor. 
 
Langkah revolusioner afkir 
dini 6 juta PS ini diambil 
pemerintah menyusul 
pasokan broiler dalam negeri 
yang diestimasi sudah di level 
over supply. Pangkas populasi PS 
dimaksudkan untuk 
mengerem laju produksi DOC 
(ayam umur sehari) Final Stock 
(FS) sehingga dapat 
mengembalikan 
keseimbangan supply-demand 
dan memperbaiki harga broiler 
hidup (live bird) di tingkat 
peternak.” Tautan halaman 
website: 

http://www.trobos.com/detai
l-
berita/2015/11/01/29/6702

/parent-stock-mulai-
dikurangi 

 

SK Dirjen Keluar Hari ini, 
Afkir Dini Parent Stock Tahap 
Dua Dimulai, 20 November 

2015, Trobos 
 

“Jakarta (TROBOS.COM). 
Guna mengendalikan over 
populasi yang berdampak 
kehancuran harga broiler 
(ayam pedaging) Dirjen 
Peternakan dan Kesehatan 
Hewan (PKH) hari ini akan 
mengeluarkan SK pengafkiran 
dini parent stock 
(indukan)  milik perusahaan-
perusahaan breeding tahap 
dua dan tiga. Pelaksanaan 
pengurangan populasi tahap 
pertama telah dilaksanakan 
namun sempat terhenti, 
dengan SK ini bisa 
dilanjutkan kembali. 
 
Draft SK tertanggal 19 
November 2015 telah 
diedarkan di media sosial 
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oleh Dirjen PKH Muladno 
kemarin (19/11) memuat 5 
point keputusan. Pertama, 
proporsi populasi ayam PS 
yang diafkir dini bagi 13 
perusahaan pembibitan. 
Rinciannya adalah CPI 
50.80%, Japfa 21.69%, Bibit 
Indo 6.01%, Cj-Pia 6.16%, 
Wonokoyo 3.77%, Taat Indah 
0.97%, Hybro Indo 3.01%, 
Cibadak 2.18%, Missouri 
2.73%, Expravet 1.12%, Reza 
Perkasa 0.76%, Satwa Borneo 
0.18%, dan Karya Indah 
0.63%.” Tautan halaman 

website: 
http://www.trobos.com/detai
l-

berita/2015/11/20/57/6747
/sk-dirjen-keluar-hari-ini-

afkir-dini-parent-stock-
tahap-dua-dimulai 
 

29.4.11.4.4 Bahwa ditambah fakta bahwa 

seluruh proses 

pemotongan/afkir dini telah 

diatur dan ditentukan cara 

pelaksanaan oleh Dirjen PKH 

sesuai Surat Dirjen PKH No. 

15043/PK.010/7/10/2015 

perihal penyesuaian populasi 

Parent Stock (PS) tanggal 15 

Oktober dan Surat Dirjen 

PKH tanggal 23 November 

2015. Hal ini terbukti dari 

Berita Acara Terlapor VI 

dalam melakukan 

pemotongan/afkir dini yang 

selalu disaksikan oleh 

Pemerintah melalui Dinas 

Peternakan dan Pertanian 

(vide bukti 6). -------------------  
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29.4.11.4.5 Bahwa dengan demikian, 

telah jelas terbukti bahwa 

tidak ada tindakan tidak 

jujur terkait 

pemotongan/afkir dini oleh 

Terlapor VI karena 

diberitakan dari awal di 

media dan juga dilakukan 

dengan transparan dan 

disaksikan oleh Pemerintah 

melalui Dirjen PKH. ------------  

29.4.11.5 Bahwa Tim Investigator tidak dapat 

membuktikan dampak negatif lebih besar 

dari dampak positif pemotongan/afkir dini 

di dalam persidangan KPPU. ------------------  

29.4.11.5.1 Bahwa Perkom Kartel hal. 13 

menyebutkan: ------------------  

“bahwa ada tindakan dari 
pelaku usaha yang dapat 
dinyatakan sebagai sesuatu 
yang dapat diterima 
(reasonable) atau tidak dapat 
diterima (unreasobale 
restraint). Salah satunya 
adalah dengan melakukan 
“balancing test” yang berarti 
perlu diukur keuntungan-
keuntungan yang diperoleh 
dari perbuatan para pelaku 
usaha dibandingkan dengan 
akibat-akibat negatifnya. 
Apabila keuntungan yang 
diperoleh lebih besar dari 
kerugiannya, maka perbuatan 
tersebut dibenarkan.” ---------  

 

29.4.11.5.2 Bahwa balancing test 

tersebut diakui oleh Ahli yang 

diajukan oleh Tim 

Investigator, yaitu Prahasto 

pada tanggal 2 Agustus 2016 
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di persidangan KPPU, sebagai 

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

59 Pertanyaan 
Terlapor VI 

Jelaskan mengenai 
rule of reason pada 

Pasal 11 UU 5/1999 

Jawaban  … Kalau misalnya 

perjanjian tersebut 
membawa dampak 
positif maka tidak 

dapat dikenakan 
sanksi, jika 
dampaknya negatif 

maka Pasal 11 UU 
5/1999 dapat 

diberlakukan.  

 

29.4.11.5.3 Bahwa dalam perkara ini 

sudah terbukti bahwa tujuan 

dan maksud dari 

pemotongan/afkir dini adalah 

untuk mengatasi 

keterpurukan harga ayam ras 

hidup di tingkat peternak 

sebagaimana dijelaskan di 

Hasil Kesepakatan 14 

September 2015 dan diakui 

oleh saksi-saksi fakta dari 

para peternak ayam yang 

mengalami sendiri 

keterpurukan harga ayam 

ras, sebagai berikut: -----------  

Pemeriksaan Saksi Fakta 

Herry Darmawan, Ketua 

Gabungan Organisasi 

Peternak Ayam Nasional 

(GOPAN) tanggal 27 April 

2016 di persidangan KPPU: --  

50 Pertanyaan 
Investigator 

Apakah peternak 
pernah mengeluh 

mengenai harga pada 
tahun 2015? 
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Jawaban  Sangat sering, 
karena mengalami 
kerugian.  

 

Pemeriksaan Saksi Fakta 

Peternak Ayam, drh. Hartono: 

22 Pertanyaan 

Terlapor VI 

Karena 

berpengalaman 
cukup lama, apakah 
Saksi tahu 

keterpurukan 
industri ayam mulai 

di tahun berapa? 

Jawaban  Saya merasakan 

susahnya menjadi 
peternak sejak tahun 
2013 akhir dimana 

gejolak fluktuasi 
harga sangat tajam. 
Sebagai peternak 

kami tahu bahwa 
kami dilindungi oleh 

Undang-Undang (UU 
Pemberdayaan 
Petani) untuk tetap 

bisa hidup. 
Seharusnya kami 

dilindungi negara 
agar bisa sama 
seperti yang lain, 

misal kalau kami 
membeli bibit 
kemudian kami 

menjual DOC ayam, 
harus bisa kami jual 

di atas HPP. 

  

29.4.11.5.4 Bahwa oleh karena adanya 

permasalahan keterpurukan 

harga ayam ras, maka 

Pemerintah melalui Dirjen 

PKH mencari solusi yaitu 

pemotongan/afkir dini, yang 

disetujui oleh Saksi Fakta Dr. 

Ir. H. Rachmat Pambudy, M.S 

pada tanggal 24 Juni 2016 di 



 

 
-618 - 

 

 

 

 

persidangan KPPU 

menyatakan sebagai berikut: 

177 Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Pernah 
diperhitungkan 

dampak apa yang 
akan muncul ketika 
putusan itu berupa 

afkir dini? 

Jawaban  Dampak yang 

diharapkan adalah 
berkurang supplynya 
dengan harapan 

harga jual peternak 
naik.  

 

29.4.11.5.5 Bahwa lebih lanjut, terbukti 

di dalam fakta Persidangan 

KPPU bahwa kebijakan 

pemotongan/afkir Dini di 

tahap I tersebut memberikan 

dampak yang positif, sebagai 

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

Pemeriksaan Saksi Fakta Ir. 

H. Don Poerjono Utojo, MBA 

tanggal 20 Juni 2016 

menyatakan bahwa: -----------  

23 Pertanyaan 
Terlapor VII 

Bagaimana pendapat 
peternak dengan 
dilakukannya afkir 

dini tersebut? 

Jawaban  Lumayan dimana 

harga ayam peternak 
membaik.  

 

Pemeriksaan Saksi Fakta 

Herry Darmawan, Ketua 

Gabungan Organisasi 

Peternak Ayam Nasional 

(GOPAN) tanggal 27 April 

2016 yang menyatakan 

bahwa:  --------------------------  

70 Pertanyaan Saksi sebutkan 
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Terlapor II sebelumnya bahwa 
program afkir dini 
cukup efektif? 

Jawaban  Benar. 

71 Pertanyaan 
Terlapor II 

Adakah perubahan 
yang signifikan 

setelah dilakukan 
afkir dini? 

Jawaban  Setelah dilakukan 
afkir dini pada bulan 

Oktober, pada bulan 
Januari harga 
sempat bagus selama 

2 minggu kemudian 
anjlok lagi. Artinya 
ada dampak tetapi 

tidak signifikan. 
Setelah afkir dini ada 

perubahan untuk 
harga standar bawah 
yang mengalami 

kenaikan.  

 

Pemeriksaan Saksi Fakta 

Peternak Ahmad Johar 

tanggal 13 Juni 2016 yang 

menyatakan bahwa: -----------  

9 Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah Saksi 
mengalami 

penurunan di 2015? 

Jawaban  Saya masih mendapat 

untung, keuntungan 
sangat terasa mulai 
bulan Desember 

sampai dengan 
Januari 2016 dimana 

bulan Januari 2016 
harga spektakuler 
atau diluar harga 

normal. 

18 

Pertanyaan 

Terlapor I 

Apakah peternak lain 

menyukai dengan 
dilakukannya afkir 
dini? 

Jawaban  Bukan masalah suka 
atau tidak suka, 

peternak sangat 
menginginkan 

dilakukan afkir dini. 
Karena sebelumnya 
harga jual dari 
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peternak Rp8.000,00 
sedangkan HPP Rp 
17.000,00. 

19 
Pertanyaan 
Terlapor I 

Jelaskan harga 
sebelum dan sesudah 

dilakukan afkir dini. 

 

Jawaban  Permintaan afkir dini 

mulai ada sejak bulan 
September 2015 

1. September 2015 
harga Rp. 
14.500,00 dengan 

HPP Rp 17.000,00 
2. Oktober 2015 ada 

kerugian tetapi 
tidak separah 
bulan September 

2015. 
3. November 2015 

mulai membaik. 

4. Desember 2015 
semakin 

membaik.  
5. Januari 2016 

puncak harga. 

6. Februari 2016 
turun menjadi 

sekitar 
Rp13.000,00. 

7. Maret 2016 

sampai April 2016 
mengalami 
kerugian.  

8. Mei 2016 ada 
kenaikan sedikit 

tetapi tidak 
menutup kerugian 
dibulan 

sebelumnya. 
Saya masih bertahan 
karena saya fokus 

dalam budidaya dan 
menekan PHP 

 

29.4.11.5.6 Bahwa lebih lanjut, di dalam 

persidangan KPPU Tim 

Investigator sama sekali tidak 

membuktikan bahwa adanya 

dampak negatif yang lebih 

besar dari dampak 
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keuntungannya yang didapat 

oleh para peternak ayam. 

Bahkan, karena dihentikan 

kebijakan pemotongan/afkir 

dini tahap II dan III malah 

menyebabkan harga ayam 

jatuh lebih rendah 

dibandingkan harga tahun 

2015, sebagai berikut: --------  

Pemeriksaan Saksi Fakta 

Herry Darmawan, Ketua 

Gabungan Organisasi 

Peternak Ayam Nasional 

(GOPAN) tanggal 27 April 

2016: -----------------------------  

46 Pertanyaan 
Investigator 

Setelah afkir dini ada 
DOC yang berkurang. 
Tetapi harga masih 

terpuruk, apa yang 
menyebabkan hal 

tersebut? 

 Jawaban  Karena afkir dini 

tidak dilaksanakan 
sepenuhnya. 

47 Pertanyaan 

Investigator 

Secara ekonomi 

ketika terjadi OS dan 
dilakukan afkir dini 

harusnya terjadi 
kenaikan harga tetapi 
tidak terjadi, 

bagaimana kondisi 
riilnya? 

Jawaban  Berarti afkir dini 
yang dilakukan 
masih di atas jumlah 

OS.  

51 Pertanyaan 

Terlapor I 

Pada tahun 2015 

pemerintah 
mengeluarkan 

instruksi afkir dini, 
apakah asosiasi 
menginginkan afkir 

dini yang 
diperintahkan oleh 
pemerintah tersebut? 
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Jawaban  Ya, untuk mencegah 
kerugian yang 
berkelanjutan  

52 Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah saat ini 
peternak 

menginginkan afkir 
dini? 

Jawaban  Ya, karena masih 
terjadi OS. 

 

Saksi Fakta Dr. Ir. H. 

Rachmat Pambudy, M.S pada 

tanggal 24 Juni 2016 di 

Persidangan KPPU 

menyatakan sebagai berikut: 

64 Pertanyaan 

Terlapor VII 

Apakah ada peternak 

yang datang setelah 
afkir dini? 

 Jawaban  Ada peternak yang 
ketemu saya setelah 
pelaksanaan afkir 

dini, mereka 
menanyakan kenapa 
dihentikan dan 

kenapa tidak 
dilanjutkan. Afkir dini 

sebanyak 6 juta ekor 
tersebut oleh Bapak 
Dirjen dibagi dalam 3 

tahap, dimana ketika 
tahap pertama 

dihentikan, saya 
ditanya kenapa 
dihentikan karena 

harga terus jatuh. 
Menurut Bapak Dirjen 
ini perintah KPPU 

66 Pertanyaan 
Terlapor VII 

Setelah afkir dini, 
peternak datang dan 

bertanya kenapa 
dihentikan. Itu hanya 

sekali saja atau 
bagaimana? 

Jawaban  Terus menerus dan 

mereka semua 
mendesak untuk 

segera dibuat 
peraturan 
kementeriannya. Dan 

saya juga terlibat 
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dalam peraturan 
Mentan.  

 

Pemeriksaan Saksi Fakta 

Peternak Ahmad Johar 

tanggal 13 Juni 2016: ---------  

 

P

e

m

e

r

iksaan Saksi Fakta, drh. 

Hartono, yang mewakili 

Peternak dan juga Ketua 

PINSAR pada tanggal 31 Mei 

2016 di persidangan KPPU. --  

45 Pertanyaan 
Terlapor VII 

Apakah afkir dini dari 
Pemerintah 

terlaksana? 

 Jawaban  Tidak terlaksana, 

karena distop oleh 
Lembaga Negara yang 
memiliki wewenang 

juga, maka saat itu 
kami melakukan 
demo ke Istana untuk 

mendiskusikan. Saya 
juga bertemu dengan 

Ketua KPPU, di bulan 
Februari 2015 tentang 
situasi ini dan beliau 

memberikan saran 
atau solusi juga 
dengan Pasal 8 

Perpres No. 71/2015 
sebagai acuan untuk 

perbaikan. KPPU 
waktu itu 
mengeluarkan press 
release yang 
mendorong Mendag 

membentuk Tim 
untuk stabilisasi 

harga pangan. 

11 Pertanyaan 

Terlapor I 

Jelaskan kerugian 

paling buruk yang 
pernah Saksi alami? 

Jawaban  Kerugian paling 
buruk pada tahun 
2016, karena sampai 

hari ini saya masih 
mengalami kerugian. 
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47  Pertanyaan 
Terlapor VII 

Mengapa pelaksanaan 
afkir dini tidak 
dilanjutkan padahal 

ada dampak yang 
positif yaitu bisa 

menaikkan harga? 

Jawaban  Karena ada perintah 
dari KPPU bahwa 

afkir dini ini harus di 
stop, dan 6 minggu 

kemudian kami 
melihat dampaknya 
harga ayam jatuh 

mulai Februari 
sampai terparah di 
daerah tertentu 

mencapai 6.000/kg 
dan terbukti ayam 

yang terjual dengan 
berat sampai di atas 
3kg. Saat itu kalau 

kami memakai ratio 
peternak kalau 1 ekor 

rugi sampai 25.000, 
artinya kita kerja 4 
tahun paling cepat 

untuk 
mengembalikan 
kerugian itu. 

134 Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Dengan adanya afkir 
dini ini, apakah 

peternak terangkat 
harapan hidupnya, 

maksudnya dengan 
harga mulai bergerak 
naik? 

Jawaban Seperti jawaban saya 
terkait pertanyaan 

Investigator, harga di 
bulan Desember 2015 
langsung naik. 

Januari 2016 harga 
masih bagus, setelah 

dihentikan di akhir 
Desember tadi, 
dampaknya di 

Februari turun. 

 

29.4.11.5.7 Bahwa bahkan faktanya di 

Surat PINSAR No. 

088/PINSAR/I/2016 tanggal 

21 Januari 2016 (vide bukti 
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12) yang pada intinya 

meminta kepada Dirjen PKH 

untuk tetap melanjutkan 

kebijakan pemotongan/afkir 

dini Pemerintah, sebagai 

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

“Untuk itu, kami atas nama 
peternak rakyat meminta agar 
pengafkiran dini PS yang 
sudah dilakukan sebanyak 4 
(empat) juta ekor agar 
dilanjutkan lagi dengan 
pengafkiran sebanyak 5 (lima) 
juta ekor PS secara bertahap 
yakni pada Maret, Juli dan 
Oktober 2016” 

 
29.4.11.5.8 Bahwa terbukti bahwa akibat 

penghentian 

pemotongan/afkir dini, para 

peternak malah mengalami 

kerugian yang lebih parah di 

tahun 2016, dibandingkan 

tahun 2014 dan 2015. --------    

29.4.11.5.9 Bahwa apabila KPPU tidak 

menghentikan 

pemotongan/afkir dini, 

mungkin peternak tidak akan 

mengalami kerugian yang 

besar di tahun 2016, oleh 

karena itu pemotongan/afkir 

dini memberikan dampak 

positif lebih besar 

dibandingkan dampak negatif 

yang didalilkan oleh Tim 

Investigator.---------------------   

29.4.11.5.10 Bahwa oleh karena itu, Kami 

mohon kepada Majelis Komisi 

untuk menyatakan bahwa 

pemotongan/afkir dini yang 
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dilakukan Terlapor VI tidak 

melanggar Pasal 11 UU 

Persaingan Usaha. -------------   

29.5 Tentang Pemotongan Afkir Dini Merupakan Pengecualian Di 

Dalam Undang-Undang Persaingan Usaha Karena Untuk 

Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di 

Bidang Peternakan; -------------------------------------------------------   

29.5.1 Bahwa Pasal 50 huruf (a) Undang-Undang Persaingan 

Usaha menyatakan bahwa: “Yang dikecualikan dari 

ketentuan undang-undang ini adalah: a. perbuatan dan 

atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”; ----------  

29.5.2 Bahwa Peraturan KPPU No. 5 tahun 2009 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a 

Undang-Undang Persaingan Usaha (“Pedoman Pasal 

50”) menjelaskan bahwa unsur-unsur untuk Pasal 50 

huruf (a) UU Persaingan Usaha, yaitu adalah: (a) 

Perbuatan dan atau perjanjian; (b) Bertujuan 

melaksanakan; (c) Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. ---------------------------------------------------  

29.5.3 Bahwa dalam perkara a quo, pemotongan/afkir dini 

adalah sebuah perbuatan atau kegiatan untuk 

melakukan sesuatu oleh para Terlapor yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. ---------------------------------------------------------  

29.5.4 Bahwa Pedoman Pasal 50 hal. 21 menjelaskan soal 

penerapan Pasal 50 huruf (a) jika: (a) Pelaku usaha 

melakukan perbuatan dan/atau perjanjian karena 

melaksanakan ketentuan Undang-Undang atau 

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-

Undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari 

Undang-Undang; dan (b) Pelaku usaha yang 

bersangkutan adalah pelaku usaha yang dibentuk atau 

ditunjuk oleh Pemerintah. -----------------------------------  

29.5.5 Bahwa lebih lanjut, hal. 15 pada Pedoman Pasal 50 

menjelaskan arti dari unsur “bertujuan 
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melaksanakan”, yaitu “Pelaku usaha melakukan 

sesuatu tindakan bukan atas otoritas sendiri tetapi 

berdasarkan perintah dan kewenangan yang secara 

tegas diatur dalam Undang-Undang atau dalam 

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-

Undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari 

Undang-Undang”. ----------------------------------------------  

29.5.6 Bahwa berdasarkan pengertian Pasal 50 huruf (a) di 

atas, Terlapor VI menyatakan bahwa pemotongan/afkir 

dini bukan karena keinginan Terlapor VI sendiri, tetapi 

diperintahkan oleh Pemerintah, melalui Dirjen PKH 

dari Kementerian Pertanian yang menunjuk Terlapor VI 

untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan 

terkait dengan pemberdayaan peternak. ------------------  

29.5.7 Bahwa pemotongan/afkir dini yang diputuskan oleh 

Dirjen PKH dilakukan berdasarkan Pasal 55 UU No. 18 

Tahun 2012 tentang Pangan, dimana disebutkan 

bahwa: “(1) Pemerintah berkewajiban melakukan 

stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat 

produsen dan konsumen; (2) Stabilisasi pasokan dan 

harga pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya 

beli petani, nelayan, pembudi daya ikan dan pelaku 

usaha pangan mikro dan kecil, serta menjaga 

keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.”. ---  

29.5.8 Bahwa kewenangan untuk pemotongan/afkir dini juga 

dapat dilihat dari Pasal 76 dari UU No. 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, sebagai 

berikut: “(1) Pemberdayaan peternak, usaha dibidang 

peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan 

dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi 

kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan 

hewan serta peningkatan daya saing; (2) Kemudahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: e. 

penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau 

meningkatkan kewirausahaan; i. perlindungan harga…, 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”. 

29.5.9 Bahwa lebih lanjut, Pemerintah mengeluarkan 

peraturan pelaksana untuk Pasal 76, yaitu PP No. 6 

Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, yang 

mana memberikan kewenangan kepada Kementerian 

Pertanian di dalam Pasal 1 huruf (11) PP 

Pemberdayaan Peternak, yang menyatakan bahwa: 

“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan.” -------------------------------------------  

29.5.10 Bahwa pemberdayaan peternak didefinisikan di Pasal 1 

huruf (1) PP Pemberdayaan Peternak, sebagai berikut: 

Pemberdayaan Peternak adalah segala upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku 

kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan 

kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan 

daya saing dan kesejahteraan Peternak.”. -----------------  

29.5.11 Bahwa secara jelas disebutkan di dalam Pasal 24 PP 

No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas 

Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, 

disebutkan dengan jelas delegasi pembuatan kebijakan 

kepada Direktorat Jenderal Peternakan, 

yaitu:“Direktorat Jenderal Peternakan mempunyai tugas 

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang peternakan.” --------------  

29.5.12 Bahwa dengan demikian, Dirjen PKH di bawah 

Kementerian Pertanian memiliki kewenangan untuk 

mengeluarkan keputusan atau kebijakan terkait 

pemberdayaan peternak. -------------------------------------  

29.5.13 Bahwa dengan adanya delegasi kewenangan dari 

peraturan perundang-undangan kepada Dirjen PKH 

untuk mengeluarkan kebijakan, jelaslah bahwa 
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pemotongan/afkir dini dikategorikan sebagai hal yang 

dikecualikan dari Undang-Undang Persaingan Usaha. 

Bahkan jika Dirjen PKH tidak mendapatkan delegasi 

langsung dari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan tersebut tetap dapat dikecualikan dari 

Undang-Undang Persaingan usaha karena kebijakan 

tersebut dilakukan berdasarkan logika UU No. 10 

Tahun 2014 dimana diperbolehkan mengeluarkan 

kebijakan walaupun tidak didelegasikan langsung dari 

Undang-Undang. Pernyataan beliau sebagaimana 

dikutip di bawah ini: ------------------------------------------  

5 Pertanyaan 

Terlapor IV 

Pasal 50 UU 5/1999 mengatur 

mengenai yang dikecualikan. Kemudian 
menurut Peraturan KPPU mengenai 

pedoman Pasal 50 dimana UU yang 
dikecualikan adalah peraturan 
perundang-undangan. Pertanyaan saya 

adalah apakan surat tanggal 23 
November dapat dikategorikan sebagai 
pengecualian? 

Jawaban … Mohon maaf yang Mulia, Perkom 
agak keliru dalam menerjemahkan 

bahwa harus diterjemahkan dalam 
bentuk peraturan yang didelegasikan 

secara langsung, karena seharusnya 
tidak lagi… 
Makanya sangat mungkin menurut 

saya tindakan yang diambil dengan 
mengeluarkan keputusan berdasarkan 
kewenangan yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan itu 
adalah bagian dari melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-
undangan  

 

29.5.14 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa 

pemotongan/afkir dini dikecualikan dari Undang-

Undang Persaingan Usaha karena untuk 

melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait 

dengan pemberdayaan peternak dan CSIF telah 

ditunjuk atau diperintahkan pihak berwenang, yaitu 

oleh Kementerian Pertanian melalui Dirjen PKH untuk 

melaksanakan pemotongan/afkir dini supaya 

membantu kesejahteraan peternak ayam ras. ------------  
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29.5.15 Bahwa terkait dengan pengecualian dari Undang-

Undang Persaingan Usaha di Pasal 50 (a), kami 

berpendapat bahwa Majelis Komisi harus 

mempertimbangkan teori public cartel yang merupakan 

best practice yang ada di dunia saat ini dimana public 

cartel dikecualikan dari hukum-hukum persaingan 

usaha. -----------------------------------------------------------  

29.5.16 Bahwa berdasarkan teori yang disampaikan pada 

Persidangan KPPU tanggal 20 Juli 2016, Prof. Ine 

Minara S. Ruki, pada intinya menyatakan bahwa 

Perkara ini merupakan ranah public cartel yang bersifat 

crisis cartel karena sifatnya menanggulangi krisis yang 

sifatnya sementara. Beliau menyatakan bahwa: ---------   

5 Pertanyaan 
Terlapor I 

Terkait dengan kartel yang diatur 
dalam Pasal 11 UU 5/1999 dari 

perspektif ilmu ekonomi bagaimana 
pengertian kartel yang diatur dalam 
pasal tersebut? 

 Jawaban  …Kartel bisa dikategorikan 2 (dua) 
macam, yaitu private cartel dan public 
cartel. Private cartel yaitu kartel yang 
dilakukan oleh pelaku usaha yang 

tujuannya adalah tujuan komersial, 
yaitu memperoleh keuntungan yang 
lebih tinggi dengan cara menghilangkan 

persaingan, yakni melalui kesepakatan 
bersama dengan cara mengatur 

produksi, menetapkan harga bersama, 
membagi pasar, dan itu termasuk hard 
core cartel. Public cartel yaitu 

sebagaimana saya kutip dari literature 
yang saya baca, “the government may 

establish and enforce the rule relating 
to crisis, output, and other such 
matters…”, jadi kartel yang di inisiasi 

dan diselenggarakan oleh Pemerintah 
dengan tujuan untuk kepentingan 

publik bukan untuk kepentingan 
komersial. Untuk public cartel ini salah 
satu jenisnya adalah crisis cartel yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah untuk 
berbagai industry atau produk dan 

banyak dilakukan di berbagai negara 
untuk memperbaiki harga produksi dan 
distribusi dalam periode dimana terjadi 

kelebihan atau kekurangan pasokan… 
Secara sederhana kartel yang 
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dibenarkan jika tujuannya untuk 
kebaikan orang banyak (public 
interest)… Kalau melihat definisi ini 

lebih ke public cartel, institutional cartel 
bisa namun tidak terlalu tepat, atau 

crisis cartel karena sifatnya sementara 

 

29.5.17 Bahwa sependapat dengan pendapat Prof. Dr. Ine 

Minara S. Ruki tentang kartel yang diinisiasi 

pemerintah, pada Persidangan KPPU tanggal 19 Juli 

2016, Dr. Ir. Arief Daryanto menyatakan bahwa: --------  

19 Pertanyaan 
Terlapor I 

Apakah afkir dini dapat diinisiasi atau 
diperintahkan pemerintah, apakah dari 

sisi ekonomi dapat disebut sebagai 
kartel? 

Jawaban  Dalam kasus di Indonesia, idenya dari 

pemerintah sehingga menurut saya 
tidak tepat apabila perusahaan dituduh 

melakukan kartel. Adanya tanda 
tangan memang merupakan 
kesepakatan tapi terpaksa dilakukan 

karena ada sanksi jika tidak tanda 
tangan. Misalnya tidak boleh impor 

GPS sehingga tentu menjadi 
pertimbangan perusahaan-perusahaan 
tesebut. Afkir dini dilakukan sesuai 

perintah, sehingga tidak tepat jika 
dikatakan sebagai kartel swasta, tetapi 
government sanctioned cartel 

 

29.5.18 Bahwa dengan kesaksian-kesaksian yang disampaikan 

para saksi ahli diatas, kami dengan tegas menyatakan 

bahwa sudah seharusnya perkara ini dinilai sebagai 

public cartel karena keterlibatan pemerintah di 

dalamnya dan diartikan sebagai kartel yang 

dikecualikan dari definisi kartel di dalam Pasal 11 

Undang-Undang Persaingan Usaha serta dimasukkan 

kepada pengecualian yang terdapat pada Pasal 50 

huruf (a) Undang-Undang Persaingan Usaha; ------------  

29.6 Bahwa berdasarkan seluruh alasan, penjelasan, fakta-fakta, 

bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang diuraikan di dalam 

Kesimpulan ini, telah terbukti di dalam Persidangan KPPU 

bahwa tidak ada pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang 

Persaingan Usaha. Dengan demikian, Terlapor VI memohon 
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kepada Majelis Komisi untuk menolak seluruh tuduhan Tim 

Investigator untuk seluruhnya dan memberikan Putusan bahwa 

Terlapor VI tidak melanggar Pasal 11 Undang-Undang 

Persaingan Usaha; --------------------------------------------------------  

30. Menimbang bahwa Terlapor VII menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti TVII.7): ----   

30.1 Tentang Investigator telah keliru dalam menentukan pasar 

bersangkutan. -------------------------------------------------------------  

30.1.1 Bahwa Terlapor VII adalah perusahaan pembibitan 

yang bergerak di pemeliharaan Grand Parent Stock dan 

yang  dihasilkan untuk dijual adalah DOC Parent Stock: 

30.1.2 Bahwa Terlapor VII tidak memelihara Parent Stock, 

sehingga tidak bisa dan tidak pernah melakukan afkir 

dini. Oleh karena itu, obyek perkara a quo mengenai 

pemotongan/pengafkiran dini ayam Parent Stock yang 

didugakan kepada Terlapor VII tidak terpenuhi sama 

sekal. ------------------------------------------------------------  

30.1.3 Bahwa selanjutnya Terlapor VII telah menyatakan 

keberatan karena tidak pernah melakukan afkir dini 

Parent Stock seperti yang diduga oleh Tim Investigator 

melalui surat tanggal 15 Maret 2016 dan diikuti juga 

dengan Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2016 dan 

diterima oleh Panitera tanggal 28 Juni 2016. -------------  

30.1.4 Bahwa dengan adanya kekeliruan “dalam menentukan 

pasar bersangkutan”, maka terbukti unsur Pasal 11 

UU No. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi dan seharusnya 

menyatakan Terlapor VII tidak bersalah. ------------------  

30.2 Tentang Terlapor VII bukan perusahaan yang menghasilkan 

“produk pesaing”. ---------------------------------------------------------  

30.2.1 Bahwa salah satu unsur pelaku usaha persaing lainnya 

adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan 

yang sama. ------------------------------------------------------  

30.2.2 Bahwa Terlapor VII menghasilkan dan menjual DOC 

Parent Stock (anak ayam umur sehari) dan sama sekali 

tidak memelihara Parent Stock yang menghasilkan DOC 

Final Stock. Jadi, produk yang dihasilkan Terlapor VII 
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bukan merupakan produk pesaing yang berada di 

dalam satu pasar bersangkutan. ----------------------------  

30.2.3 Bahwa dengan demikian tidak terpenuhi unsur 

melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. ---------------  

30.3 Tentang Investigator yang telah salah menentukan pasar 

geografis. -------------------------------------------------------------------  

30.3.1 Bahwa dalam hukum persaingan, yang dimaksud 

pasar adalah berkaitan dengan jangkauan atau daerah 

pemasaran tertentu, sedangkan dalam obyek perkara a 

quo pasar geografis disebutkan di seluruh wilayah 

Indonesia. -------------------------------------------------------  

30.3.2 Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 UU No. 5 

Tahun 1999 yang menyatakan:“Pelaku usaha dilarang 

membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya 

yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran 

atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya prAktak 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.” -----  

30.3.3 Bahwa dari isi Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut 

tidak dapat diterapkan terhadap Terlapor VII, karena 

daerah pemasaran Terlapor VII jangkauannya terbatas 

hanya di daerah Jawa dan sebagian kecil Kalimantan, 

yang semuanya merupakan permintaan dari 

perusahaan yang di Jawa. Jadi, pasar Terlapor VII 

sama sekali tidak mencakup seluruh wilayah 

Indonesia, oleh karena itu Terlapor VII tidak dapat 

diduga melakukan prAktak kartel. -------------------------  

30.3.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yaitu (1). 

Investigator keliru dalam menentukan pasar 

bersangkutan, (2). Terlapor VII bukan perusahaan yang 

menghasilkan “produk pesaing”, dan (3). Investigator 

telah salah menentukan pasar geografis, hal ini 

membuktikan jika Terlapor VII sama sekali tidak 

melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. ---------------  

30.4 Tentang dugaan Investigator error in persona. -----------------------  
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30.4.1 Bahwa Investigator telah keliru menetapkan PT Hybro 

Indonesia sebagai Terlapor VII dalam perkara a quo, 

karena Terlapor VII tidak bisa dan/atau tidak pernah 

melakukan afkir dini induk ayam Parent Stock pedaging 

dan pemotongan Hatchey Egg Final Stock pedaging 

sebagaimana obyek perkara a quo adalah 

pemotongan/pengafkiran induk ayam pedaging. Oleh 

karena itu, secara hukum acara Tim Investigator telah 

melakukan Error In Persona atau Terlapor VII tidak 

dapat diduga melakukan pelanggaran. --------------------  

30.4.2 Bahwa andaikata tetap saja dipaksakan Terlapor VII 

telah melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, tetap 

saja tidak memenuhi pemenuhan unsurnya, karena 

Investigator telah keliru menentukan pasar 

bersangkutan, yang mana Terlapor VII tidak 

menghasilkan produk pesaing di pasar geografis, 

sehingga ketika hal ini dipaksakan akan merusak 

sendi-sendi keadilan dan membawa kepada 

ketidakpastian hukum. ---------------------------------------  

30.5 Tentang pertemuan tanggal 14 September 2015 bukan 

merupakan perjanjian dan/atau kesepakatan. ----------------------  

30.5.1 Bahwa pertemuan tanggal 14 September 2015 jelas 

dilaksanakan dan diprakarsai oleh Bapak Muladno 

selaku Dirjen PKH pada waktu itu, dimana sebelum 

masuk ke pertemuan, Bapak Muladno terlebih dahulu 

berbicara dengan Saudara Hartono dan Singgih 

Januratmoko (keduanya berasal dari PINSAR, mewakili 

para peternak ayam broiler). ---------------------------------  

30.5.2 Bahwa setelah Bapak Muladno berbicara dengan 

keduanya, baru kemudian Bapak Muladno masuk ke 

ruangan pertemuan dengan kemarahan dan 

menimbulkan kesan bahwa pembicaraan sebelumnya 

dengan Saudara Hartono dan Singgih Januratmoko 

memberikan kesan adanya instruksi dari para 

peternak. --------------------------------------------------------  
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30.5.3 Bahwa dalam pertemuan tersebut dipaparkan adanya 

redaksi atau draft yang akan ditandatangani oleh para 

Terlapor. Selain itu, ada juga peserta pertemuan, yaitu 

PT Wonokoyo Jaya Corporindo, yang mengusulkan agar 

ada payung hukum dalam kegiatan yang akan 

dilaksanakan nantinya, tetapi hal ini tidak dihiraukan, 

karena Dirjen menyatakan sudah dibicarakan dengan 

Bapak Menteri Pertanian, dan Bapak Menteri Pertanian 

akan telepon (menginfokan) kepada Ketua KPPU. Oleh 

karena itu, para Terlapor akhirnya menandatangani 

Notulen tersebut. ----------------------------------------------  

30.5.4 Bahwa disamping itu, Dirjen juga menyatakan kalimat 

“demi merah putih” yang mana suasana pada malam 

pertemuan itu sangat mencekam. Hal ini diperkuat 

oleh keterangan para Terlapor yang telah diperiksa 

pada pemeriksaan yang lalu. --------------------------------  

30.5.5 Bahwa bila melihat kondisi waktu saat itu, tanggal 14 

September 2015, jelas para Terlapor dalam keadaan 

tertekan, tidak bebas dan terpaksa serta dipaksa untuk 

menandatangani Notulen tanggal 14 September 2015. 

Artinya dalam perjanjian yang dibuat para pihak tidak 

dalam keadaan bebas dan tertekan, karenanya tidak 

dapat dikatakan bahwa notulen yang dibuat tersebut 

merupakan sebuah bentuk kesepakatan. Hal ini 

sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Ahli Prof. Dr. 

Nindyo Pramono, S.H., M.S.: “Syarat sahnya perjanjian 

itu merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata yang 

syaratnya: Pertama, adanya kesepakatan atau 

consensus; Kedua, kecakapan bertindak dari orang 

yang melakukan perbuatan hukum atau melakukan 

perjanjian; Ketiga, ada obyek tertentu; Keempat, kausa 

yang halal. Syarat pertama yang diterjemahkan 

consensus atau kesepakatan, dalam bahasa asli bahasa 

Belanda di dalam Burgelijk Wetboek, istilahnya 

toestemming. Jadi, kalau overeenkomst diterjemahkan 

sebagai persetujuan kemudian syarat sahnya 
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persetujuan satu diantaranya Pasal 1320 KUH Perdata 

adalah toestemming yang juga terjemahannya adalah 

“persetujuan”. Yang digaris bawahi disini adalah 

penandatangan tidak dalam keadaan dipaksa, atau 

bebas”. -----------------------------------------------------------  

30.5.6 Bahwa dalam penandatanganan tanggal 14 September 

2015, suasana dan permintaan dari Dirjen 

mengakibatkan para Terlapor terpaksa dan dipaksa 

untuk menandatangani hasil pertemuan, yang mana 

dalam acara undangan tidak disebutkan membahas 

mengenai kegiatan afkir dini. --------------------------------  

30.5.7 Bahwa adapun satu perusahaan yang diundang tidak 

ikut tanda tangan, dikarenakan undangannya 

mendadak, sedangkan perusahaan tersebut berada di 

Ciamis. ----------------------------------------------------------  

30.6 Tentang tidak terpenuhinya unsur Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999. ----------------------------------------------------  

30.6.1 Bahwa dari uraian di atas, dimana tidak terpenuhinya 

pasar bersangkutan, yaitu pasar geografis Terlapor VII 

terbukti tidak di seluruh wilayah Indonesia dan tidak 

adanya pesaing, maka jelas unsur Pasal 11 UU No. 5 

Tahun 1999 tidak dilanggar oleh Terlapor VII, sehingga 

pemeriksaan terhadap Terlapor VII harus dihentikan. --  

30.7 Tentang Terlapor VII tidak pernah mempengaruhi harga. ---------  

30.7.1 Bahwa Terlapor VII sama sekali tidak pernah 

melakukan penetapan harga sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. ------------------  

30.7.2 Bahwa Terlapor VII tidak menjual ayam pedaging, 

sehingga Terlapor VII tidak melakukan afkir dini. -------  

30.7.3 Bahwa oleh karena Terlapor VII tidak melakukan afkir 

dini dan tidak melakukan penetapan harga, maka tidak 

dapat dikatakan Terlapor VII telah melanggar 

ketentuan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----------  

30.8 Tentang keterangan Saksi dan Ahli terkait kesepakatan tanggal 

14 September 2015. ------------------------------------------------------  
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30.8.1 Saksi Heri Darmawan, PT Sierad Produce, Musbar, drh. 

Hartono, yang pada pokoknya menyatakan: --------------  

30.8.1.1 Peternak mengalami kerugian sampai 

menangis, karena harga ayam sangat 

merosot/dibawah HPP. ------------------------  

30.8.1.2 Telah terjadi over supply pada akhir tahun 

2014 dan 2015, yang mengakibatkan harga 

turun terus dan peternak rugi. ---------------  

30.8.1.3 Peternak telah melakukan demo beberapa 

kali ke Istana dan Menteri Pertanian  agar 

permasalahan perunggasan harus tuntas 

diselesaikan. -------------------------------------  

30.8.1.4 Afkir dini yang dilakukan para Terlapor 

untuk menaikan harga jual ayam. -----------  

30.8.1.5 Saksi Hartono menyatakan adanya afkir 

dini merugikan para Terlapor dan 

pemikiran Dirjen pada waktu itu untuk 

melakukan tindakan afkir dini dinilai 

sangat briliant, yang mana Dirjen lama 

sudah melakukan lebih 40 kali rapat 

namun tidak juga membuahkan suatu 

solusi atau keputusan. ------------------------  

30.8.2 Saksi Prof. Dr. Ir Muladno, MSA yang pada pokoknya 

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

30.8.2.1 Benar telah dilaksanakan pertemuan 

tanggal 14 September 2015 dan diminta 

para Terlapor yang hadir menandatangani 

hasil pertemuan tersebut. ---------------------  

30.8.2.2 Redaksi hasil pertemuan sudah berulang 

kali dibahas dalam pertemuan tersebut. ---  

30.8.2.3 Hasil pertemuan tersebut diambil setelah 

adanya puluhan kali rapat yang tidak ada 

hasilnya. -----------------------------------------  

30.8.2.4 Timbulnya surat tanggal 15 Oktober 2015 

dan tanggal 23 November 2015, karena 
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para Terlapor yang menandatangani hasil 

pertemuan tidak melaksanakan isinya. -----  

30.8.2.5 Para Terlapor memenuhi undangan karena 

yang mengundang adalah Pemerintah. -----  

30.8.3 Saksi Ir. Don P. Utoyo yang pada pokoknya 

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

30.8.3.1 Pernah menjadi pejabat dan sekarang 

sudah pensiun; ---------------------------------  

30.8.3.2 Apabila dari Pemerintah yang memanggil 

atau mengundang dan meminta, peternak 

pasti mengikuti, karena memiliki 

ketakutan jika ijin impor tidak diterbitkan. 

30.8.3.3 Jadi masalah penandatanganan hasil 

pertemuan tanggal 14 September 2015 

lebih kepada kekhawatiran para Terlapor 

tidak akan diberikan ijin impor, yang 

merupakan nyawa mereka. -------------------  

30.8.4 Ahli Dr. Zainal  Arifin Mochtar, S.H., LLM yang pada 

pokoknya menyatakan: ---------------------------------------  

30.8.4.1 Kesepakatan tanggal 14 September 2015 

diinisiasi oleh Pemerintah, maka 

kesepakatan  tersebut merupakan aspirasi 

menuju ke arah beschikking yang akhirnya 

terbit surat tanggal 15 Oktober 2015 dan 

surat tanggal 23 Nopember 2015. -----------  

30.8.4.2 Apabila kesepakatan tersebut bukan dari 

Pemerintah, melainkan telah disepakati 

lebih dahulu sebelumnya oleh para 

Terlapor, kemudian Pemerintah dipaksa 

untuk menandatangani, menjadi 

pertanyaan adalah alasan mengajak 

Pemerintah dan dipaksa tandatangan, 

sebab kesepakatan tersebut tidak memiliki 

daya mengikat sama sekali. -------------------  

30.8.4.3 Kesimpulan dari Ahli menyatakan bahwa 

hasil kesepakatan tanggal 14 September 



 

 
-639 - 

 

 

 

 

2015 bukan merupakan beschikking, 

sementara surat tanggal 15 Oktober 2015 

dan tanggal 23 Nopember 2015 merupakan 

beschikking. -------------------------------------  

30.8.4.4 Menteri Pertanian menjaga stabilisasi 

pangan harus berpegang pada Undang-

Undang Pangan, bukan UU No. 5 Tahun 

1999. Undang-Undang Pangan 

mengamankan agar harus ada proses 

untuk menjaga stabilisasi harga. Apabila  

Pemerintah  mengeluarkan keputusan 

dalam rangka pelaksanaan Undang-

Undang Pangan. --------------------------------  

30.8.4.5 Hasil Kesepakatan tanggal 14 September 

2015 harus dipandang sebagai suatu 

aspirasi, karena tidak ada yang salah dari 

dokumen tersebut. -----------------------------  

30.8.5 Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., yang pada 

pokoknya menyatakan: ---------------------------------------  

30.8.5.1 Dalam hukum persaingan usaha, 

kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah 

untuk melakukan tindakan-tindakan di 

dalam ekonomi, di dalam dunia usaha atau 

di dalam bisnis, itu disebut sebagai state 

action doctrine. ----------------------------------  

30.8.5.2 Pemerintah mempunyai kewenangan untuk 

mengambil tindakan-tindakan terhadap 

pasar, mau seperti apa pasar yang 

dikehendaki oleh Pemerintah dan 

Pemerintah tidak bisa dipersalahkan 

diberikan imunitas terhadap kebijakan 

yang diambil. Pelaku usaha yang 

melaksanakan kebijakan pemerintah 

itupun tidak dapat dipersalahkan, karena 

mempunyai kewajiban untuk 
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melaksanakan perintahdari pemerintah. 

Teori namanya state action doctrine. --------  

30.8.5.3 Berdasarkan kaca mata persaingan usaha, 

jika melaksanakan perintah dari 

pemerintah, maka tidak dapat 

dipersalahkan. Contohnya PT Transjakarta 

tidak dapat dipersalahkan karena monopoli  

jalur busway. ------------------------------------  

30.8.6 Ahli Faisal Basri, S.E., M.A., yang pada pokoknya 

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

30.8.6.1 Mekanisme pasar tidak pernah bekerja 

secara sempurna. Banyak sekali yang 

menyebabkan kegagalan pusat,Pemerintah 

melakukan intervensi untuk mendekatkan 

pada kondisi efisien. ---------------------------  

30.8.6.2 Pemerintah melakukan campur tangan 

untuk menghindarkan gejolak sosial dan 

politik akibat instabilitas harga pangan. ---  

30.8.6.3 Pemerintah melakukan intervensi untuk 

mengkoreksi ketidaksempurnaan pasar, 

untuk mendekatkan pada kondisi parent 

efficient dan melindungi rakyat yang rentan 

atas kenaikan harga kebutuhan pokok dan 

melindungi produsen kecil. -------------------  

30.8.7 Ahli Prof. Dr. Ine Minara S. Ruki, yang pada pokoknya 

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

30.8.7.1 UU No.5 Tahun 1999 mengatur dan 

menciptakan suatu persaingan usaha 

dimana pelaku usaha memiliki kesempatan 

yang sama. ---------------------------------------  

30.8.7.2 Pemerintah tetap secara konsep mengatur 

kehendak, keinginan untuk mendistorsi 

persaingan itu ada, baik  dari usaha itu 

sendiri, perbuatan. -----------------------------  

30.8.7.3 Ahli  lebih mendukung untuk mencegah 

masalah dan hal ini menjawab “how to 
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implement competition law in regulated 

market. Jadi, ada justifikasi yang 

diperlukan dan itu disusun dan dikonsep 

secara bersama-sama, sehingga jelas bagi 

KPPU, Pemerintah dan pelaku usaha. ------  

30.8.8 Bahwa keterangan para Saksi dan Ahli tersebut di atas 

dapat disimpulkan sebagai berikut: ------------------------  

30.8.8.1 Bahwa  jelas dari hasil pertemuan tanggal 

14 September 2015 tersebut para Terlapor 

tidak melaksanakan isinya, sehingga terbit 

surat tanggal 15 Oktober 2015 dan tanggal 

23 November 2015 yang memberikan 

sanksi kepada para pelaku usaha, jika 

tidak melaksanakan.afkir dini. ---------------  

30.8.8.2 Bahwa Terlapor VII sama sekali tidak 

melaksanakan afkir dini, karena hanya 

menjual anak ayam (Parent Stock), 

sehingga dengan demkian Terlapor VII 

tidak melanggar Pasal 11 UU Nomor 5 

Tahun 1999. -------------------------------------  

30.9 Tentang permohonan Terlapor VII. -------------------------------------  

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, khususnya 

Terlapor VII, mohon kepada Majelis Komisi agar menyatakan 

gugur dan/atau menghentikan  dan/atau membebaskan segala 

dugaan terhadap pelanggaran Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 

1999. ------------------------------------------------------------------------  

31. Menimbang bahwa Terlapor VIII menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti TVIII.5): ---  

31.1 Tentang Kesimpulan Fakta Persidangan; -----------------------------  

31.1.1 Bahwa Investigator salah dalam menentukan pasar 

geografis, yang menurut Investigator pasar geografis 

perkara a quo adalah seluruh wilayah Indonesia. Hal 

tersebut tidak benar karena Terlapor VIII dalam 

memasarkan DOC PS tidak merata di seluruh 

Indonesia, hanya di beberapa daerah yaitu Sumatera 

Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Aceh.; ---  



 

 
-642 - 

 

 

 

 

31.1.2 Bahwa adanya kesepakatan afkir dini merupakan 

desakan dari para peternak ayam (LB) karena harga 

ayam dibawah Harga Pokok Produksi yang kemudian di 

respon oleh Kementerian Pertanian dalam hal ini Dirjen 

PKH; -------------------------------------------------------------  

31.1.3 Bahwa adanya keterlibatan Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan secara aktif 

disepakatinya kebijakan afkir dini; -------------------------  

31.1.4 Bahwa para breeder sebenarnya merasa keberatan atas 

kebijakan tersebut, akan tetapi karena desakan dan 

ancaman sanksi dari Dirjen PKH dalam hal ini Bapak 

Muladno, maka terpaksa mengikuti kemauannya 

dengan menandatangani kesepakatan afkir dini; --------  

31.1.5 Bahwa data adanya kelebihan pasokan/over supply 

masih tidak akuntable dan akurat, akan tetapi fakta di 

lapangan memang menunjukkan pasokan ayam lebih 

dari normal/over supply dikarenakan adanya ekspansi 

oleh perusahaan besar; ---------------------------------------  

31.1.6 Bahwa munculnya afkir dini dilakukan secara terbuka 

dan melalui proses yang panjang dengan melakukan 

rapat-rapat sebanyak 40 kali, serta melibatkan banyak 

pemangku kepentingan termasuk Kementan; ------------  

31.1.7 Bahwa adanya kerugian dari para breeder dengan 

adanya kebijakan afkir dini karena bibit ayam yang 

masih produktif harus diafkir; ------------------------------  

31.1.8 Bahwa setelah adanya afkir dini memang harga harga 

ayam naik akan tetapi tidak signifikan dan setelah afkir 

dini dihentikan oleh KPPU harga kembali turun; --------  

31.1.9 Bahwa Kementan dalam hal ini Dirjen PKH secara 

tidak langsung telah mengeluarkan kebijakan sesuai 

dengan kewenangannya dengan cara memerintahkan 

kepada 12 (dua belas) perusahaan untuk melakukan 

afkir dini; --------------------------------------------------------  

31.1.10 Bahwa berdasarkan market share dan jumlah 

produksi, Terlapor VIII tergolong perusahaan kecil yang 
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tidak dapat mempengaruhi dan mengendalikan pasar 

hanya 1,78% secara nasional; -------------------------------  

31.1.11 Bahwa Terlapor VIII melakukan penandatanganan 

surat kesepakatan afkir dini tertanggal 14 Septembet 

2015 karena dipaksa dan merasa takut terkena sanksi;  

31.1.12 Bahwa Terlapor VIII tidak melakukan investasi dan 

ekpansi secara besar-besaran sehingga tidak 

menyebabkan adanya kelebihan produksi atau over 

supply justru terjadi penurunan impor GP; ---------------  

31.1.13 Bahwa para pelaku usaha skala besar melakukan 

investasi dan ekpansi secara besar-besaran dan tidak 

diimbangi dengan pertumbuhan konsumsi ayam yang 

signifikan dan daya beli masyarakat yang meningkat, 

terjadi kesalahan estimasi atau perkiraan dan hal ini 

yang menyebabkan terjadinya over supply DOC FS 

dipasaran atau dengan kata lain terjadi “banjir” DOC 

FS; ---------------------------------------------------------------  

31.1.14 Bahwa di bulan Agustus 2015 terjadi surplus sebanyak 

18 juta ekor/minggu, dari kebutuhan 42 juta/minggu, 

sementara produksi sebanyak 80 juta/minggu, untuk 

mengatasi masalah over supply ini dilakukan 

kesepakatan afkir dini yang melibatkan 12 pelaku 

usaha, sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan 

tanggal 14 September 2014; ---------------------------------  

31.1.15 Bahwa Terlapor VIII turut serta dalam kesepakatan 

afkir dini tersebut bukan karena kelebihan produksi 

atau karena over supply tetapi dipaksa dan terpaksa 

melakukan penandatanganan kesepakatan karena ada 

ancaman dari Dirjen PKH berupa sanksi; -----------------  

31.1.16 Bahwa Terlapor VIII keberatan dengan kesepakatan 

afkir dini sebagaimana dimaksud angka 17 tersebut 

diatas, oleh karena Terlapor VIII bukan penyebab over 

supply DOC FS tetapi oleh pelaku usaha skala besar 

yang melakukan investasi dan expansi secara besar-

besaran dengan tidak memperhitungkan pertumbuhan 

konsumsi dan daya beli masyarakat; ----------------------  
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31.1.17 Bahwa Terlapor VIII keberatan dan tidak dapat 

dimintakan pertanggung jawaban terhadap kesalahan 

pihak lain yang mengakibatkan terjadinya over supply 

DOC FS dipasaran yang berdampak pada jatuhnya 

harga ayam hidup ditingkat peternak; ---------------------  

31.1.18 Bahwa pelaku usaha sekala besar yang menguasai 

pangsa pasar populasi indukan ayam atau PS adalah 

PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., PT Japfa 

Comfeed Indonesia, Tbk., PT Malindo, Tbk. sedangkan 

Terlapor VIII hanya sebesar 17,8%, sehingga jika terjadi 

over supply di internal perusahaan pun tidak akan 

signifikan dan tidak berdampak luas dan 

mempengaruhi harga ayam hidup ditingkat peternak, 

perusahaan ikut atau tidak ikut kesepakatan afkir dini 

PS pun tidak berdampak signifikan pula; -----------------  

31.1.19 Bahwa Terlapor VIII menderita kerugian dan hampir 

tutup usahanya, dengan kebijakan afkir dini PS yang 

melibatkan tangan Pemerintah sebagai otoritas yang 

berwenang tanpa payung hukum yang kuat adalah 

sebagai akal-akalan, dengan adanya adanya tangan 

pemerintah, maka dengan mudah untuk memaksa 

dengan ancaman sanksi kepada pelaku usaha lain 

untuk ikut afkir dini PS, yaitu para pelaku usaha kecil 

yang notabene bukan sebagai pelaku usaha yang 

menyebabkan terjadinya over supply, tetapi harus ikut 

menanggung untuk kesalahan pihak lain, maka adalah 

wajar para pelaku usaha skala kecil ini dibebaskan dari 

segala tuntutan hukum dalam perkara a quo, yang 

secara nyata sangat dirugikan oleh kebijakan afkir dini 

PS tersebut, pelaku usaha kecil semakin kecil dan 

akhirnya mati, banyak kandang yang ditutup, dijual 

dan disewakan kepihak lain. Adapun nilai kerugian 

Terlapor VIII sebesar Rp 10.242.000.000,00 (Sepuluh 

Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) (vide 

bukti Laporan Keuangan Terlapor VIII); -------------------  
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31.1.20 Bahwa Terlapor VIII tidak dalam posisi dominan dan 

bukan sebagai market leader di pasar, pangsa pasarnya 

sangat kecil, dibandingkan dengan pelaku usaha skala 

besar seperti PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk. 

dan PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. yang menguasai 

80% pangsa pasar ayam nasional sebesar Rp 360 

Trilyun dari total Rp 450 Trilyun. Dengan demikian 

maka wajar jika di awal Pemerintah meminta kedua 

pelaku usaha ini saja yang melakukan afkir dini dan 

tidak melibatkan pelaku usaha lain, mengingat skala 

usahanya besar, maka afkir dini tersebut akan 

berdampak besar; ---------------------------------------------  

31.1.21 Bahwa Terlapor VIII selaku perusahaan kecil yang 

hanya 1,78% market share-nya  secara nasional, harus 

ikut bertanggung jawab untuk mengatasi adanya over 

supply yang disebabkan oleh pelaku usaha skala besar 

yang dominan di pasar yang terintegrasi dari hulu 

sampai hilir; ----------------------------------------------------  

31.2 Tentang adanya intervensi Pemerintah dalam upaya 

menyelesaikan masalah fluktuasi harga ayam; ----------------------  

31.2.1 Bahwa dalam upaya menjaga stabilnya harga ayam 

yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami 

penurunan bahkan dibawah HPP, sehingga 

menimbulkan gejolak ditingkat peternak kecil yang 

mengalami kerugian dan ada juga yang kolaps karena 

carut marutnya harga ayam pada saat itu; ---------------  

31.2.2 Bahwa daging ayam merupakan bahan pangan yang 

strategis dan sebagian besar masyarakat Indonesia 

mengkonsumsi, sehingga sudah sewajarnya 

Pemerintah melakukan intervensi atau ikut campur 

dalam pengurusan bisnis ayam tersebut dengan cara 

membuat satu regulasi ataupun kebijakan yang dirasa 

perlu demi keberlangsungan usaha para peternak 

ayam dalam skala kecil; --------------------------------------  

31.2.3 Bahwa sejalan dengan tersebut Dr. Zaenal Arifin 

Mochtar menjelaskan, pada hakekatnya negara sudah 
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seharusnya mengurus dan ikut serta secara langsung 

atas cabang produksi yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini 

ditekankan oleh Pasal 33 UUD 1945. Tiga konsep yang 

seharusnya dkuasai negara. Pertama, hal yang secara 

langsung penting bagi negara dan menguasai hidup 

orang banyak. Kedua, bisa jadi barang tersebut 

tidaklah penting bagi negara (secara langsung) akan 

tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga, hal 

tersebut penting bagi negara akan tetapi tidak secara 

langsung menguasai hidup orang banyak. Dalam 

konteks ini pangan merupakan hal yang sangat penting 

karena menyangkiut hidup orang banyak. Oleh karena 

itu apabila ada permasalahan di bidang pangan sudah 

seharusnya negara atau Pemerintah ikut campur atau 

hadir menyelesaikan permasalahan tersebut (vide bukti 

BAP pemeriksaan Ahli); ---------------------------------------  

31.2.4 Bahwa melihat rangkaian peristiwa sebelum 

munculnya solusi afkir dini dalam mengatasi masalah 

fluktuasi harga ayam, sudah sewajarnya Pemerintah 

mengambil peran dalam menyelesaikan masalah 

tersebut, namun demikian Pemerintah harus berhati-

hati dalam mengambil kebijakan tersebut, apakah 

akan berdampak luas pada masyarakat, apakah dapat 

meningkatkan usaha budi daya ayam perusahaan kecil 

atau peternak rakyat, atau malah sebaliknya hanya 

perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengambil 

keuntungan dalam kebijakan tersebut; --------------------   

31.2.5 Bahwa intervensi Pemerintah dalam rangka 

menstabilkan harga live bird untuk kepentingan umum 

atau kepentingan lebih luas dengan cara membuat 

kebijakan atau perintah afkir dini dapat dibenarkan 

secara ekonomi, sebagaimana mengutip pendapat Ahli 

Faisal Basri, S.E., M.M. bahwa Pemerintah melakukan  

intervensi untuk mengkoreksi ketidaksempurnaan 

pasar, untuk mendekatkan pada kondisi pareto 
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efficient. Tentu saja ada alasan non-ekonomi, yakni 

untuk menjaga volatilitas harga, menekan laju inflasi, 

dan melindungi  rakyat  yang  rentan  atas  kenaikan  

harga kebutuhan pokok dan melindungi produsen 

kecil. Dikenal  juga  kebijakan atau tindakan afirmatif  

(affirmative action) karena mekanisme pasar tidak  

bersifat personal dan tidak menjamin rasa keadilan. 

Semangat ini pula yang tercantum dalam UU No. 5 

Tahun 1999 terkait dengan usaha kecil dan koperasi. 

Kartel lazimnya terjadi di industri yang memiliki 

struktur pasar oligopolistik, yang mana sedikit 

perusahaan menguasai seluruh atau hampir seluruh 

pasokan di pasar (vide bukti BAP Pemeriksaan Ahli); ---  

31.3 Tentang surat kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 

2015 tidak dapat dijadikan dasar adanya kartel; ---------------------  

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap 

dipersidangan, kedudukan hukum atas 12 (dua belas)  

perusahaan yang diduga melakukan kartel dengan cara 

melakukan kesepakatan secara tertulis yaitu kesepakatan 

tertanggal 14 September 2015 berkaitan dengan afkir dini dapat 

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

31.3.1 Bahwa sesuai Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, 

dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud 

mempengaruhi  harga dengan mengatur produksi dan 

atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang 

dapat mengakibatkan terjadinya prAktak monopoli 

dan/atau persaingan usaha tidak sehat”. Pasal 

tersebut dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah 

perjanjian horizontal untuk mempengaruhi harga 

dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu 

barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya prAktak monopoli dan/atau persaingan 

usaha tidak sehat; ---------------------------------------------  

31.3.2 Bahwa berikut adalah unsur-unsur pasal tersebut: -----  
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31.3.2.1 Unsur perjanjian pelaku usaha dengan 

pesaingnya; --------------------------------------  

31.3.2.1.1 Bahwa pengertian perjanjian 

menurut Pasal 1 angka 7 

adalah suatu perbuatan satu 

atau lebih pelaku usaha 

untuk mengikatkan diri 

terhadap satu atau lebih 

pelaku usaha lain dengan 

nama apa pun, baik secara 

tertulis maupun tidak 

tertulis; --------------------------  

31.3.2.1.2 Bahwa perjanjian dalam 

pasal tersebut merujuk pada 

ketentuan perjanjian yang 

diatur dalam KUH Perdata, 

sebagaimana diterangkan 

oleh Prof. Nindyo Pramono,    

pada dasarnya rumusan 

sebagaimana disebutkan di 

dalam Pasal 1 angka  7  UU  

No.  5/1999  substansinya  

tidak  berbeda  dengan  

rumusan  perjanjian  di  

dalam  Pasal  1313  KUH  

Perdata.  Yang  membedakan  

hanya  siapa  yang  menjadi  

subyek  atau  pihak  yang  

mengikatkan  diri  untuk 

melahirkan perjanjian itu. Di 

dalam  UU No. 5/1999  

ditentukan bahwa subyek 

tersebut adalah pelaku 

usaha. Untuk lahirnya 

perjanjian dalam  UU No. 

5/1999 juga  diperlukan  
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syarat  adanya  kesepakatan.  

Siapa  yang  bersepakat  

adalah pelaku usaha, 

sehingga pada hakekatnya 

perjanjian sebagaimana 

diatur dalam UU No.  5/1999  

tidak  lain  adalah  perjanjian  

sebagaimana  dimaksud  

dalam KUH Perdata. Untuk 

syarat sahnya perjanjian pun 

tunduk pada ketentuan Pasal 

1320 KUH Perdata. UU  No.  

5/1999 tidak  mengatur  

tentang syarat sahnya 

perjanjian (vide bukti BAP 

pemeriksaan Ahli); -------------  

31.3.2.1.3 Bahwa surat kesepakatan 

tertanggal 14 September 

2014 terkait afkir dini yang 

ditandatangani oleh Terlapor 

VIII dengan Terlapor lainnya 

dan diketahui oleh 

Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen PKH, tidak dapat 

dikatakan sebagai 

“Perjanjian” sebagaimana 

dimaksud dalam UU No. 

5/1999, tetapi lebih tepat 

dikatakan sebagai perbuatan 

bersama (gesammtakh), 

karena: (1) Tidak adanya hak 

dan kewajiban yang mengikat 

diantara pihak yang 

menandatangani, sehingga 

apabila salah satu pihak 

tidak melaksanakan 
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kesepakatan tersebut, pihak 

lain tidak dapat 

menuntutnya, (2) Tidak 

adanya kehendak bebas 

(freewill) dari para pihak yang 

membuatnya, dimana pada 

saat itu Terlapor VIII dan 

Terlapor lainnya dipaksa oleh 

Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen PKH untuk 

menandatangani surat 

tersebut; -------------------------  

31.3.2.1.4 Bahwa merujuk pendapat 

Prof. Nindyo Pramono, 

kehendak bebas dari para 

pihak untuk tercapainya 

persetujuan, itu harus terjadi 

atas kehendak bebas yang 

membuat perjanjian. Asas 

kebebasan berkontrak itu 

dalam Pasal 1338 KUH 

Perdata. Jadi, asas 

kebebasan berkontrak itu 

bermakna antara lain tidak  

boleh ada tekanan atau 

paksaan, tidak boleh ada 

kekhilafan, tidak boleh ada 

penipuan. Kalau perjanjian 

terjadi dengan dilandasi 3 

(tiga) hal ini, maka perjanjian 

dapat dibatalkan bukan batal 

demi hukum (vide BAP 

Pemeriksaan Ahli); -------------  

31.3.2.1.5 Bahwa surat kesepakatan 

tertanggal 14 September 

2015 terkait afkir dini yang 
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ditandatangani oleh Terlapor 

VIII dengan Terlapor lainnya 

dan diketahui oleh 

Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen PKH, lebih tepat 

dikatakan sebagai perbuatan 

bersama (gesammakh); -------  

31.3.2.1.6 Bahwa berdasarkan uraian 

diatas unsur “perjanjian 

pelaku usaha dengan 

pesaingnya”  tidak terbukti, 

karena bukan suatu 

perjanjian sebagaimana 

dimaksud dalam UU No. 

5/1999 ini, akan tetapi 

merupakan perbuatan 

bersama untuk 

melaksanakan kebijakan 

Pemerintah. Dalam surat 

tersebut, jelas adanya 

keterlibatan Pemerintah 

dalam hal ini Dirjen PKH 

dimana didalam surat 

tersebut ada tandatangan 

Bapak Muladno selaku Dirjen 

PKH dalam posisi yang 

“mengetahui” secara 

substansi, surat tersebut 

muncul atas prakarsa dan 

dibawah pengawasan 

Pemerintah c.q. Kementan 

c..q. Dirjen PKH sebagai 

Instansi yang berwenang 

dalam masalah ini; ------------  

31.3.2.2 Unsur bermaksud mempengaruhi harga; --  
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31.3.2.2.1 Bahwa pengafkiran yang 

dilakukan oleh Terlapor VIII, 

tidak dapat dikatakan dapat 

mempengaruhi harga, karena 

market share nya kecil hanya 

1,12% dari pasar nasional 

dan naiknya harga ayam 

pada saat itu dipengaruhi 

faktor eksternal atau 

psikologi pasar, dimana 

kenaikan harga ayam secara 

cepat naik yakni setelah 

adanya afkir dini, padahal 

apabila ada afkir dini maka 

kenaikan harga, berselang 

sekitar 35 hari setelah afkir 

dini. Fluktuasi harga ayam 

didalam sebuah pasar sudah 

menjadi hal yang biasa dan 

banyak faktor yang 

mempengaruhi turun dan 

naiknya harga. Begitu juga 

rataan kenaikan harga tidak 

dapat diidentifikasi secara 

akurat dan valid melalui 

data-data yang dapat 

dipercaya; -----------------------  

31.3.2.2.2 Bahwa berdasarkan uraian di 

atas, unsur “Bermaksud 

mempengaruhi harga” tidak 

terbukti secara sah dan 

meyakinkan; --------------------  

31.3.2.3 Unsur mengatur produksi dan/atau 

pemasaran; --------------------------------------  

31.3.2.3.1 Bahwa dugaan adanya 

pengaturan produksi dengan 
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cara pengafkiran dini yang 

dituduhkan oleh Investigator 

KPPU sebagaimana dimaksud 

Laporan Dugaan Pelanggaran 

tidak berdasar, dengan 

alasan bahwa pengafkiran 

yang dilakukan Terlapor VIII 

dengan Terlapor lainnya 

bukan untuk kepentingan 

Para Terlapor tetapi untuk 

kepentingan pihak lain dalam 

hal ini para peternak. 

Terlapor VIII tidak mengambil 

untung dari pengafkiran 

tersebut, justru dengan 

adanya perintah pengafkiran 

oleh Pemerintah Terlapor VIII 

merugi. Merujuk pendapat 

Prof. Nindyo Pramono, 

tindakan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha untuk 

kepentingan pihak lain 

tersebut bukanlah 

merupakan kategori kartel, 

karena perbuatan yang 

dilarang dalam Pasal 11 UU 

No. 5/1999 itu bertujuan 

untuk kepentingan anggota 

kartel dalam rangka 

memperoleh keuntungan 

yang tidak wajar atau 

berlebihan (vide BAP 

pemeriksaan Ahli); -------------  

31.3.2.3.2 Bahwa tindakan  pengaturan  

produksi  yang  dikategorikan  

sebagai  perbuatan  kartel 
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dan  oleh  karenanya  

memenuhi  perbuatan  yang  

dilarang  sebagaimana  

disebut dalam Pasal 11 UU 

No. 5/1999, adalah 

koordinasi pengaturan 

produksi yang bertujuan  

untuk  mempengaruhi  harga  

yang  menimbulkan  dampak 

negatif  terhadap persaingan 

usaha (vide BAP pemeriksaan 

Ahli); -----------------------------  

31.3.2.3.3 Bahwa berdasarkan uraian di 

atas, unsur “Dengan 

mengatur produksi dan/atau 

pemasaran” tidak terbukti, 

dengan alasan bahwa adanya 

pengaturan bibit ayam 

dengan mengurangi produksi 

Parent Stock dengan cara 

afkir dini tidak serta merta 

mneyebabkan produksi ayam 

berkurang, karena masih ada 

perusahaan breeding lainnya 

yang tidak melakukan afkir 

dini, dan tidak ada hasil 

penelitian atau bukti, serta 

Saksi yang dapat 

menerangkan secara tegas 

bahwa produksi ayam 

berkurang; ----------------------  

31.3.2.4 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan/atau persaingan 

usaha tidak sehat; ------------------------------  

31.3.2.4.1 Bahwa kesepakatan 

pengafkiran  yang dilakukan 
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Terlapor VIII tidak 

menyebabkan terjadinya 

praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak 

sehat; ----------------------------  

31.3.2.4.2 Bahwa yang dimaksud 

dengan mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli 

dan/atau persaingan usaha 

tidak sehat, artinya adalah 

bahwa perjanjian yang 

dilakukan antara para pelaku 

dan pesaingnya yang 

tujuannnya mempengaruhi 

harga dengan cara mengatur 

produksi dan/atau 

pemasaran suatu barang 

dan/atau jasa itu kemudian 

mengakibatkan pemusatan 

kekuatan ekonomi oleh satu 

atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya 

produksi dan/atau 

pemasaran atas barang 

dan/atau jasa tertentu; -------  

31.3.2.4.3 Bahwa  motif  atau  niat  

merupakan  hal  yang  sangat  

penting  dalam menentukan  

ada  atau  tidaknya  suatu  

pelanggaran  khususnya  

pelanggaran terhadap  UU  

No.  5/1999, sebab  tanpa  

adanya  motif  atau  niat  

untuk “melanggar”, maka  

tidak  mungkin  akan  terjadi  

tindakan  yang  
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mengakibatkan adanya 

prAktak monopoli atau 

persaingan usaha yang tidak 

sehat. Sebagaimana  halnya  

dalam  kartel,  tidak  

mungkin  akan  ada  kartel,  

jika  para pelaku  usaha  

yang  mengadakan  

perjanjian  dengan  pelaku  

usaha  pesaingnya tersebut  

tidak  punya  niat  atau  

motif  untuk  mengatur  

harga,  dengan  cara 

mengatur  produksi  dan  

pemasaran  barang  

dan/atau  jasa,  sehingga 

mengakibatkan prAktak 

monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat (vide bukti 

BAP Pemeriksaan Ahli); -------  

31.3.2.4.4 Bahwa berdasarkan uraian di 

atas unsur “Dapat 

mengakibatkan terjadinya 

prAktak monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak 

sehat” tidak terbukti, dengan 

dasar alasan karena dengan 

adanya afkir dini, tidak ada 

penguasaan  pangsa pasar 

dan pengendalian harga 

ayam, semuanya berjalan 

sesuai mekanisme pasar, 

serta tidak ada monopoli 

ataupun persaingan usaha 

yang tidak sehat, semua 
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berjalan sesuai dengan 

mekanisme pasar yang ada; -  

31.3.3 Bahwa keempat unsur-unsur tersebut bersifat 

kumulatif, artinya keempat unsur tersebut harus dapat 

dibuktikan seluruhnya. Jadi, apabila  salah satu unsur 

tersebut tidak terbukti, maka konsekuensi hukumnya 

dugaan tersebut dinyatakan tidak terbutkti. Dalam 

perkara ini, unsur-unsur tersebut tidak dapat 

dibuktikan oleh Investigator, maka dugaan kartel 

secara hukum tidak terbukti; -------------------------------  

31.4 Tentang adanya unsur paksaan dalam penandatanganan surat 

kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 2015; -------------   

31.4.1 Bahwa Terlapor VIII dalam menandatangani surat 

perjanjian tersebut dalam keadaan terpaksa, karena 

kalau tidak menandatangani akan dikenai sanksi oleh 

Pemerintah, dalam hal ini Dirjen PKH; --------------------  

31.4.2 Bahwa Terlapot VIII tidak dapat dimintakan 

pertanggung jawaban hukum dalam perkara a quo 

dengan alasan, Terlapor VIII tidak melakukan afkir dini 

PS dan tidak terdapat unsur mens rea didalamnya, 

sebagaimana dimaksud oleh Wilson “Suatu perbuatan 

tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak 

terdapat kehendak jahat didalamnya”. Kadis dan 

Paulser menafsirkan sebagai “Suatu kelakuan tidak 

dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa 

kehendak jahat”. Mens rea merupakan suatu 

keharusan dalam tindak pidana, hal ini menegaskan  

bahwa untuk dapat mempertanggung jawabkan 

seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat 

ditentukan oleh adanya mens rea merupakan hal yang 

menentukan pertanggung jawaban pembuat tindak 

pidana. Penggunaan dokrin mens rea dalam common 

law system pada hakekatnya sejalan dengan penerapan 

azas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Selanjutnya Pasal 

48 KUHP menyatakan “orang yang melakukan tindak 

pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat 
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dipidana”, pengaruh daya paksa batin dan lahir, rohani 

maupun jasmani, daya paksa yang tidak bisa dilawan 

adalah kekuasaan yang lebih besar, yaitu kekuasaan 

yang pada umumnya tak mungkin dapat ditentang; ----  

31.4.3 Bahwa selanjutnya Pasal 1321 KUH Perdata 

menyatakan “tiada suatu persetujuan pun mempunyai 

kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau 

diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Menurut 

Pasal 1323 KUH Perdata “Paksaan terhadap orang-

orang yang mengadakan suatu persetujuan 

mengakibatkan batalnya persetujuan yang 

bersangkutan, juga paksaan itu dilakukan oleh pihak 

ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan 

yang dibuat itu. Menurut Pasal 1324 KUH Perdata 

“Paksaan terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa 

sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan 

ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa 

dirinya, orang orangnya, dan kekayaannya terancam 

rugi besar dalam waktu dekat”; -----------------------------  

31.4.4 Bahwa Terlapor VIII tidak ada niat jahat (mens rea) 

dalam turut menandatangani kesepakatan yang 

menjadi objek perkara a quo, yaitu ketentuan Pasal 11 

UU No. 5/1999, dan juga dipaksa dan terpaksa 

menandatangani kesepakatan tersebut kerana takut 

dikenakan sanksi pencabutan, pembekuan yang terkait 

dengan rekomendasi dan ijin impor Grand Parent Stock 

(GPS); ------------------------------------------------------------  

31.4.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, surat 

kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 2015 

tidak bisa dijadikan dasar untuk menjerat Terlapor VIII 

terkait adanya dugaan kartel; -------------------------------  

31.4.6 Bahwa dengan melihat bukti-bukti dan saksi-saksi 

yang terungkap dipersidangan serta penerapan hukum 

dalam ketentuan Pasal 11 UU No. 5/1999, maka kami 

berpendapat, bahwa Terlapor VIII tidak terbukti secara 
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sah dan meyakinkan melakukan tindakan kartel 

tersebut; ---------------------------------------------------------  

31.5 Tentang Permohonan Terlapor VIII; ------------------------------------  

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan 

mendasari hukum dan keadilan sebagaimana uraian diatas, 

kami mohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara a 

quo, untuk memberikan Putusan sebagai berikut: ------------------  

31.5.1 Menyatakan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

PrAktak Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -  

31.5.2 Menyatakan Surat Perjanjian Pengafkiran Parent Stock 

tertanggal 14 September 2015 dibatalkan dan tidak 

mengikat secara hukum; -------------------------------------  

31.5.3 Membebaskan Terlapor VIII dari dugaan pelanggaran 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

PrAktak Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -  

31.5.4 Apabila Majelis Komisi berpendapat lain mohon 

putusan yang seadil-adilnya; --------------------------------  

32. Menimbang bahwa Terlapor IX menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti TIX.6); ----  

32.1 Ringkasan Kesimpulan Terlapor IX. -----------------------------------  

Bahwa Terlapor IX menolak dengan keras tuduhan investigator 

yang tertulis dalam LDP, yang menuduh Terlapor IX melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 UU No. 5/1999 terkait 

pengaturan produksi bibit ayam pedaging/Day Old Chick Final 

Stock (“DOC FS”) di Indonesia. LDP tersebut lebih lanjut pada 

pokoknya menyatakan terdapat dugaan bahwa sebanyak 12 

perusahaan breeder (produsen DOC FS/para Terlapor) telah 

melakukan perjanjian kartel untuk mengatur produksi ayam 

pedaging guna mempengaruhi harga di pasar, baik di tingkat 

pedagang maupun di pasar konsumen akhir dengan cara 

melakukan afkir dini terhadap 6 juta Parent Stock milik masing-

masing para Terlapor. ----------------------------------------------------  

Bahwa setelah melalui proses pembuktian melalui Sidang 

Majelis Komisi pada tahap Pemeriksaan Lanjutan dan tahap 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, semakin terbukti bahwa 
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segala tuduhan Investigator tersebut tidaklah tepat dan tidak 

terbukti adanya pelanggaran Pasal 11 UU No. 5/1999. ------------  

Bahwa berikut ini adalah uraian singkat Kesimpulan Terlapor IX 

sebagai hasil pembuktian berdasarkan Sidang Majelis Komisi 

pada tahap Pemeriksaan Lanjutan dan tahap Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan: --------------------------------------------------  

32.1.1 Adanya protes dan demonstrasi dari para peternak. ----  

Bahwa setelah bertahun-tahun merasakan 

terpuruknya harga ayam hidup (live bird) di tingkat 

peternak, yang bahkan beberapa kali hingga mencapai 

di bawah Harga Pokok Produksi (HPP), para peternak 

dan organisasi-organisasi peternak terkait pun 

melakukan berbagai protes termasuk dengan 

demonstrasi, yang khususnya ditujukan kepada 

Pemerintah dengan harapan adanya intervensi atau 

campur tangan pemerintah untuk membantu para 

peternak agar tidak semakin terpuruk dan bahkan 

hingga gulung tikar dikarenakan keadaan yang sudah 

berkelanjutan ini. ----------------------------------------------  

32.1.2 Kewenangan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian 

c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan. ----------------------------------------------------------  

Bahwa sehubungan dengan tuntutan para peternak 

agar Pemerintah mau campur tangan tersebut ternyata 

memang merupakan kewenangan Pemerintah RI c.q. 

Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Peternakan 

dan Kesehatan Hewan yaitu kewenangan berdasarkan 

undang-undang, diantaranya adalah: ----------------------   

32.1.2.1 Pasal 51 dan Pasal 55 Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

yang intinya adalah kewenangan untuk 

mengeluarkan kebijakan demi 

menstabilkan harga pangan. -----------------  

32.1.2.2 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan yang intinya adalah mengenai 
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kewenangan untuk mengeluarkan 

kebijakan demi kesejahteraan peternak. ---  

32.1.2.3 Kewenangan untuk mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan demikian kemudian 

dipertegas kembali bagi jabatan Direktur 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

melalui Pasal 24 ayat (6) Peraturan 

Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang 

Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 

Kementerian Negara Republik Indonesia. ---   

32.1.3 Berbagai pertemuan dan rapat perunggasan oleh 

Pemerintah. -----------------------------------------------------  

32.1.3.1 Sebagaimana kewenangannya tersebut di 

atas, Kementerian Pertanian melalui 

Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan pun menanggapi protes 

para peternak tersebut dengan 

menampung aspirasi-aspirasi dengan 

menginisiasi berbagai pertemuan yang 

sering disebut dengan “pertemuan 

perunggasan” atau “rapat perunggasan”, 

pertemuan-pertemuan mana yang telah 

dilakukan hingga puluhan kali, namun 

masih saja belum menghasilkan solusi. ----  

32.1.3.2 Bahwa dari berbagai pertemuan tersebut, 

sudah mulai muncul informasi over supply 

(kelebihan pasokan) sebagai penyebab 

terpuruknya harga livebird di peternak, 

yang mana kemudian mulai memunculkan 

afkir dini sebagai solusi jangka pendek 

untuk menyelesaikan masalah 

keterpurukan harga live bird tersebut. ------  

32.1.3.3 Bahwa wakil Terlapor IX yang hadir dalam 

pertemuan-pertemuan tersebut sudah 

berkali-kali menyampaikan dan 

menunjukkan ketidaksepakatannya 
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terhadap solusi afkir dini yang 

terkoordinasi, baik secara lisan langsung 

pada pertemuan maupun melalui surat 

tertulis. Alasannya adalah pada 

kenyataannya afkir dini akan dilakukan 

oleh masing-masing perusahaan dengan 

inisiatif sendiri setelah melihat kondisi 

pasar, tanpa perlu dikoordinasi secara 

bersama-sama. ----------------------------------   

32.1.4 Bapak Ir. Muladno sebagai Direktur Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Baru. -----------  

Bahwa Bapak Ir. Muladno, yang baru mulai menjabat 

sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan pada bulan Maret 2015 melihat bahwa 

permasalahan perunggasan tersebut sudah terlalu 

berlarut-larut dan pertemuan-pertemuan yang telah 

dilakukan pun sudah terlalu lama tidak menghasilkan 

solusi yang nyata. Atas pertimbangan untuk segera 

mendapatkan solusi demi stabilisasi harga ayam hidup 

(live bird) dan demi kesejahteraan para peternak, maka 

Bapak Ir. Muladno pun kemudian melanjutkan upaya 

mencari solusi dengan kembali menginisiasi pertemuan 

dengan mengundang para pelaku usaha breeder yang 

dianggap harus terlibat dalam upaya pencarian solusi 

terhadap masalah perunggasan yang ada. ----------------  

32.1.5 Pertemuan dan dibuatnya Dokumen 14 September 

2015 yang menjadi objek perkara a quo. -----------------------  

32.1.5.1 Bahwa salah satu pertemuan yang 

diinisiasi oleh pemerintah (Bapak Ir. 

Muladno, Dirjen PKH) tersebut adalah 

pertemuan pada tanggal 14 September 

2015, hal mana Pemerintah dengan sangat 

tiba-tiba dan terburu-buru, melalui Surat 

No. 14036/TU.020/F/09/2015 tertanggal 

14 September 2015 perihal undangan, 

memaksa para perusahaan breeder untuk 



 

 
-663 - 

 

 

 

 

hadir di pertemuan yang jatuh pada hari 

itu juga yaitu sore hari pada tanggal 14 

September 2015, di Ruang Sonokeling 

Kecil, Gedung Manggala Wanabakti, 

Kementerian Kehutanan. ----------------------  

32.1.5.2 Bahwa di dalam pertemuan 14 September 

2015 tersebut, Dirjen PKH dengan tegas 

menyampaikan kebijakan yang akan 

dilakukannya yaitu keputusan untuk para 

perusahaan breeder yang hadir untuk 

melakukan tindakan pengafkiran dini. Hal 

ini tidak lagi dapat diperdebatkan, harus 

dilaksanakan, bahkan Bapak Ir. Muladno 

sampai mengatakan akan meninjau ulang 

izin impor bagi perusahaan breeder  yang 

membangkang. Walaupun demikian, tetap 

terdapat gejolak dari para wakil 

perusahaan breeder yang hadir di 

pertemuan tersebut. ----------------------------------  

32.1.6 Pemaksaan dari Dirjen PKH untuk tanda tangan 

Dokumen 14 September 2015. ------------------------------  

32.1.6.1 Bahwa demi menuntut komitmen para 

perusahaan breeder untuk mematuhi 

kebijakan yang diambil, Dirjen PKH pun 

memaksa para peserta pertemuan tersebut 

untuk menandatangani dokumen berita 

acara pertemuan yang diberi judul “Hasil 

Kesepakatan Pertemuan Perunggasan” 

(judul yang selalu dipakai pada pembuatan 

berita acara setiap pertemuan sejenis).  

Pemaksaan yang dimaksud semakin 

terlihat ketika pejabat Dirjen PKH dengan 

tegas mengeluarkan pernyataan akan 

meninjau ulang izin dan rekomendasi 

impor Grand Parent Stock (GPS) para 

perusahaan breeder yang hadir, apabila 
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tidak mau tanda tangan. Hal ini semakin 

menekan para breeder karena izin dan 

rekomendasi impor GPS tersebut jelas 

merupakan “napas hidup” dari 

keberlangsungan perusahaan mereka. -----  

32.1.6.2 Walaupun terdapat berbagai pertentangan 

dari para perserta pertemuan, baik perihal 

ketiadaan wewenang untuk 

menandatangani dokumen untuk mengikat 

perusahaan, maupun perihal 

ketidaksetujuan terhadap poin-poin yang 

ditulis di dalam dokumen tersebut, para 

peserta pertemuan saat itu pun akhirnya 

dengan terpaksa menandatangani 

dokumen 14 September 2015, hanya 

sebagai bentuk kepatuhan terhadap 

pemerintah yang berwenang, yakni 

Kementerian Pertanian RI c.q. Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan. -------------------------------------------  

32.1.7 Terlapor IX tidak pernah menandatangani dokumen 14 

September 2014, sehingga tidak pernah terikat 

atasnya. ---------------------------------------------------------  

Bahwa wakil dari Terlapor IX yang menandatangani 

dokumen 14 September 2015 bukanlah pihak yang 

berwenang untuk mengikat perusahaan di dalam 

perjanjian, sebagaimana Direksi, dan juga tidak pernah 

mendapatkan kuasa untuk itu. Oleh karena itu, pihak 

manajemen Terlapor IX sendiri tidak pernah 

menganggap adanya suatu perjanjian yang mengikat 

mereka untuk melakukan afkir dini, termasuk 

dokumen 14 September 2015. Oleh karena itu, 

Terlapor IX pada kenyataannya tidak pernah 

melaksanakan segala poin yang ada di dalam dokumen 

14 September 2015 tersebut. --------------------------------  
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32.1.8 Keluarnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 

15 Oktober 2015 sebagai dasar untuk melaksanakan 

afkir dini. --------------------------------------------------------  

32.1.8.1 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, 

Pemerintah melalui Menteri Pertanian cq. 

Direktur Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan mengeluarkan suatu 

Keputusan Tata Usaha Negara melalui 

Surat No. 15043/PK.010/F/10/2015 

perihal Penyesuaian Populasi Parent Stock 

(PS) yang isinya dengan tegas 

memerintahkan pihak yang dialamatkan 

(termasuk Terlapor IX) untuk segera 

melaksanakan afkir dini Parent Stock (PS) 

dan harus segera menyampaikan laporan 

hasil pelaksanannya ke Pemerintah. --------  

32.1.8.2 Atas perintah dari Pemerintah yang 

demikian, maka TERLAPOR IX selaku 

perusahaan yang selalu patuh terhadap 

kebijakan Pemerintah pun segera 

melaksanakan afkir dini PS, dan kemudian 

membuat dan menyampaikan laporan hasil 

pelaksanaannya, sebagaimana 

diinstruksikan. ----------------------------------  

32.1.9 Keluarnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 

23 November 2015, yang disertai ancaman pemberian 

sanksi,  sebagai dasar untuk melanjutkan afkir dini. ---  

Bahwa pada tanggal 23 November 2015, Pemerintah 

melalui Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan kembali 

mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara 

melalui Surat No. 23071/PK.230/F/22/2015 tanggal 

23 November 2015 tentang Afkir Dini Bibit Ayam Ras 

(PS) yang isinya kembali memerintahkan Terlapor IX 

melakukan afkir dini lanjutan. Di dalam suratnya kali 

ini bahkan terdapat pernyataan akan adanya sanksi  
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bagi perusahaan yang tidak melaksanakan perintah 

dari Dirjen PKH tersebut. Atas hal ini, Terlapor IX pun 

kemudian melakukan kembali afkir dini PS 

sebagaimana yang diperintahkan oleh Dirjen PKH 

melalui surat keputusanya tersebut. -----------------------  

32.1.10 Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Terlapor IX tidak pernah 

mengikatkan dirinya dengan Dokumen 14 September 

2015. Adapun adanya tanda tangan karyawan Terlapor 

IX di dalamnya hanyalah sebagai bentuk kepatuhan 

terhadap pemaksaaan yang dilakukan Dirjen PKH 

sebagai pejabat yang berwenang. Terlapor IX pun 

kemudian tidak pernah melaksanakan poin-poin yang 

ada di Dokumen 14 September 2015, karena memang 

tidak pernah menganggap keberadaannya sebagai 

perjanjian yang mengikat perusahaan. Adapun 

tindakan afkir dini yang dilakukan oleh Terlapor IX, 

dilakukan setelah dan berdasarkan Surat Keputusan 

Tata Usaha Negara dari Pemerintah melalui Direktur 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni pada 

tanggal 15 Oktober 2015 dan pada tanggal 23 

November 2015. Surat keputusan mana yang memang 

dikeluarkan oleh Menteri Pertanian RI c.q. Direktur 

Jenderal Pertanian dan Kesehatan Hewan, dalam 

rangka menjalankan kewenangan mereka berdasarkan 

Undang-Undang No. 18 Tahun 1012 tentang Pangan, 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan 

Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi 

dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik 

Indonesia. -------------------------------------------------------  

32.1.11 Oleh karena itu, jelas bahwa baik penandatanganan 

karyawan Terlapor IX di dalam dokumen 14 September 

2015, maupun pelaksanaan tindakan afkir dini yang 

dilakukan oleh Terlapor IX, sama sekali tidak 
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melanggar dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 UU 

No. 5/1999. -----------------------------------------------------  

32.2 Kesimpulan Terlapor IX Terhadap Hasil Sidang Majelis Komisi 

Tahap Pemeriksaan Lanjutan dan Tahap Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan. --------------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan LDP, dugaan pelanggaran yang dituduhkan 

kepada Terlapor IX adalah pelanggaran terhadap ketentuan 

Pasal 11 UU No. 5/1999 terkait pengaturan produksi bibit ayam 

pedaging/Day Old Chick Final Stock (“DOC FS”) di Indonesia. 

LDP tersebut pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan 

bahwa sebanyak 12 perusahaan breeder (produsen DOC FS/ 

para Terlapor) telah melakukan perjanjian kartel untuk 

mengatur produksi ayam pedaging guna mempengaruhi harga di 

pasar, baik di tingkat pedagang maupun di pasar konsumen 

akhir dengan cara melakukan afkir dini terhadap 6 juta Parent 

Stock milik masing-masing para Terlapor. ----------------------------  

Sebagaimana akan Terlapor IX uraikan di bawah ini, dugaan 

pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5/1999 tersebut keliru, 

berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: -------------------------  

32.2.1 Afkir dini terhadap Parent Stock merupakan kebijakan 

dari Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertanian c.q. 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

yang bertujuan untuk menstabilkan harga pangan dan 

meningkatkan kesejahteraan peternak. -------------------  

 Kebijakan Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertanian 

c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Dikeluarkan Dalam Rangka Mencari Solusi 

untuk Menstabilkan Harga Ayam Ras Hidup. ------------   

32.2.1.1 Pada tahun 2014 peternak rakyat atau 

peternak mandiri memandang terjadi over 

supply produksi bibit ayam ras atau Day 

Old Chick (DOC) sehingga mengakibatkan 

harga live bird di pasar menjadi sangat 

murah, bahkan di bawah Harga Pokok 

Produksi. -----------------------------------------  
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32.2.1.2 Para peternak mandiri kemudian berunjuk 

rasa ke Kementerian Pertanian RI 

menuntut agar pemerintah segera 

melakukan upaya untuk menstabilkan 

supply dan demand bibit ayam ras atau 

Day Old Chick (DOC) dengan harapan bisa 

meningkatkan harga live bird di pasar 

menjadi di atas Harga Pokok Produksi. -----  

32.2.1.3 Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertanian 

c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan berusaha mengakomodir 

tuntutan para peternak rakyat dengan cara 

mengumpulkan para stakeholder yang 

terkait dengan industri ternak ayam 

(termasuk mengumpulkan para Terlapor) 

dalam forum-forum rapat resmi guna 

mendengarkan aspirasi para stakeholder 

dan mencari solusi yang terbaik untuk 

mengatasi terpuruknya harga live bird di 

pasar. Tidak tanggung-tanggung, rapat 

untuk membahas solusi mengatasi harga 

live bird yang terpuruk dilakukan 

Pemerintah RI bersama dengan para 

Terlapor sampai dengan kurang lebih 42 

kali, diantaranya adalah rapat-rapat 

sebagaimana disebutkan pada halaman 10 

s.d. 13 LDP. --------------------------------------  

32.2.1.4 Setelah mendengarkan aspirasi dari para 

stakeholder, kemudian Pemerintah RI c.q. 

Kementerian Pertanian c.q. Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

memutuskan bahwa solusi jangka pendek 

(short term) yang terbaik untuk mengatasi 

keterpurukan harga live bird di pasar 

adalah dengan cara mengurangi supply 

produksi sejumlah 6 juta Parent Stock milik 
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para Terlapor secara bersama-sama, 

dengan harapan agar harga live bird 

ditingkat peternak rakyat bisa meningkat 

di atas Harga Pokok Produksi dan 

selanjutnya akan berdampak pada 

meningkatnya kesejahteraan peternak 

rakyat. --------------------------------------------  

32.2.1.5 Solusi dari Pemerintah RI c.q. Kementerian 

Pertanian c.q. Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut 

kemudian dituangkan dalam suatu 

dokumen tertanggal 14 September 2015 

dan diformalkan dalam suatu Keputusan 

Tata Usaha Negara No. 

15043/PK.010/F/10/2015 perihal 

Penyesuaian Populasi Parent Stock (PS) 

tertanggal 15 Oktober 2015 dan Nomor 

23071/PK.230/F/22/2015 tanggal 23 

November 2015. ---------------------------------  

 Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertanian c.q. 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

berwenang untuk mengeluarkan kebijakan afkir dini 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. --  

32.2.1.6 Sebagaimana disebutkan di atas, kebijakan 

atau instruksi Pemerintah RI c.q. 

Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan kepada para Terlapor 

untuk melakukan afkir dini terhadap 6 

juta Parent Stock milik para Terlapor secara 

bersama-sama dianggap oleh Pemerintah 

sebagai solusi jangka pendek yang paling 

efektif untuk menaikan harga live bird di 

kalangan peternak rakyat di atas Harga 

Pokok Produksi dan selanjutnya akan 

meningkatkan kesejahteraan peternak. ----   
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Logikanya, jika jumlah Parent Stock, yang 

merupakan induk dari live bird berkurang 

maka jumlah supply pasokan live bird di 

pasar juga akan berkurang, sehingga akan 

mengakibatkan harga live bird yang dijual 

oleh peternak rakyat bisa meningkat di 

atas Harga Pokok Produksi dan pada 

akhirnya akan mendatangkan 

kesejahteraan bagi peternak rakyat. --------  

32.2.1.7 Kebijakan atau instruksi yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah tersebut di atas bukanlah 

tanpa dasar hukum. Pasal 51 dan Pasal 55 

Undang-undang No. 18 tahun 2012 

tentang Pangan (“UU No. 18/2012”), 

memberikan kewenangan kepada 

Pemerintah RI untuk mengatur 

perdagangan pangan stabilisasi pasokan 

harga pangan dan untuk melindungi 

pendapatan dan daya beli peternak atau 

petani. Kutipan dari ketentuan tersebut 

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

Pasal 51 UU No. 18/2012: 

“(1)  Pemerintah berkewajiban mengatur 

Perdagangan Pangan.   

(2)  Pengaturan Perdagangan Pangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan untuk:  

1. stabilisasi pasokan dan harga Pangan, 

terutama Pangan Pokok;   

2. manajemen Cadangan Pangan; dan   

3. penciptaan iklim usaha Pangan yang 

sehat.” 

Pasal 55 UU 18/2012: 

“(1) Pemerintah berkewajiban melakukan 

stabilisasi pasokan dan harga Pangan 
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Pokok di tingkat produsen dan konsumen.

  

(2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan 

Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan untuk melindungi pendapatan 

dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi 

Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro 

dan kecil, serta keterjangkauan konsumen 

terhadap Pangan Pokok”.  

32.2.1.8 Selain itu, Pemerintah RI c.q. Kementerian 

Pertanian c.q. Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan juga 

memiliki kewenangan untuk menjamin 

peningkatan kesejahteraan peternak serta 

merumuskan dan melaksanakan berbagai 

kebijakan di bidang peternakan. Hal ini 

diatur dalam Pasal 3 huruf b UU No. 18 

Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (“UU No. 18/2009”) jo. 

Pasal 24 Peraturan Presiden No. 10 Tahun 

2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas 

Eselon 1 Kementerian Negara Republik 

Indonesia (“Perpres No. 10/2005”) 

sebagaimana dikutip di bawah ini: ----------  

Pasal 3 huruf b UU No. 18/2009: 

“Pengaturan penyelenggaraan peternakan 

dan kesehatan hewan bertujuan untuk:  

b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, 

dan jasa asal hewan secara mandiri, 

berdaya saing, dan berkelanjutan bagi 

peningkatan kesejahteraan peternak dan 

masyarakat menuju pencapaian 

ketahanan pangan nasional” 

  

Pasal 24 ayat (6) Perpres No. 10/2005: 
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“Direktorat Jenderal Peternakan mempunyai 

tugas merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standarisasi teknis di bidang 

peternakan” 

 Kebijakan Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertanian 

c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan tersebut dituangkan dalam suatu Keputusan 

Tata Usaha Negara (KTUN). ----------------------------------   

32.2.1.9 Solusi dari Pemerintah RI c.q. Kementerian 

Pertanian c.q. Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut 

kemudian dituangkan dalam suatu 

dokumen tertanggal 14 September 2015 

dan diformalkan dalam suatu Keputusan 

Tata Usaha Negara No. 

15043/PK.010/F/10/2015 perihal 

Penyesuaian Populasi Parent Stock (PS) 

tertanggal 15 Oktober 2015 (“KTUN 

15043”) dan Nomor 

23071/PK.230/F/22/2015 tanggal 23 

November 2015 (“KTUN 23071”). -------------  

32.2.1.10 Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 9 

Undang-undang No. 51 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 

No. 5 Tahun 986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara, KTUN No. 15043 dan KTUN 

No. 23071 tersebut di atas jelas memenuhi 

unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai 

Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN"), 

sebagaimana akan diuraikan di bawah ini: 

32.2.1.10.1 Unsur: "Keputusan tertulis 

yang dikeluarkan oleh Pejabat 

Tata Usaha Negara 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku". -------------------------  
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KTUN No. 15043 dan KTUN 

No. 23071 merupakan 

keputusan tertulis yang 

dikeluarkan oleh 

Kementerian Pertanian c.q. 

Dirjen PKH sebagai Pejabat 

Tata Usaha Negara. 

Keputusan-keputusan 

tersebut merupakan 

implementasi dari 

kewenangan Kementerian 

Pertanian c.q. Dirjen PKH 

sebagaimana diatur di dalam 

UU No. 18/2012, UU No. 

18/2009, Perpres No. 

10/2005. ------------------------  

32.2.1.10.2 Unsur: "Individual". ------------  

KTUN No. 15043 dan KTUN 

No. 23071 bersifat individual 

karena ditujukan secara 

khusus kepada beberapa 

perusahaan yang 

menghasilkan DOC PS, dan 

tidak berlaku kepada pihak 

di luar perusahaan yang 

ditunjuk dalam keputusan 

tersebut. -------------------------  

32.2.1.10.3 Unsur: "Konkret". --------------  

KTUN No. 15043 dan KTUN 

No. 23071 bersifat konkret 

karena yang diputuskan 

tidak abstrak, melainkan 

berwujud, yaitu perintah 

untuk melakukan afkir dini 

terhadap DOC PS kepada 
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sejumlah perusahaan 

penghasil DOC. ----------------  

32.2.1.10.4 Unsur: "Final". ------------------  

KTUN No. 15043 dan KTUN 

No. 23071 juga bersifat final 

karena tidak membutuhkan 

persetujuan dari instansi 

mana pun dan sudah 

definitif. --------------------------   

32.2.1.10.5 Unsur: "Menimbulkan akibat 

hukum". --------------------------  

Akibat hukum dari kedua 

Keputusan ini adalah jelas, 

yaitu perintah untuk 

diafkirkannya 6.000.000 

DOC PS kepada sejumlah 

perusahaan penghasil DOC. 

Bahkan, di dalam KTUN No. 

23071 dipertegas dengan 

ketentuan adanya sanksi 

apabila Terlapor IX tidak 

melaksanakan keputusan  

tersebut. Sebagai referensi, 

berikut kutipan bagian 

Keputusan Dirjen PKH No.  

11/2015 yang memuat 

sanksi "Perusahaan yang 

tidak melakukan keputusan 

ini akan dikenakan sanksi". --   

32.2.1.11 Bahwa dalil-dalil Terlapor IX mengenai 

afkir dini induk ayam pedaging (Parent 

Stock) yang merupakan kebijakan dari 

Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertanian 

c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, yang dituangkan dalam 

suatu KTUN, dan dikeluarkan sesuai 
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dengan kewenangannya berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku didasarkan pada fakta-fakta 

persidangan yang berasal dari keterangan 

saksi, ahli, surat atau dokumen maupun 

keterangan pelaku usaha sebagaimana 

dijelaskan di bawah ini: -----------------------  

32.2.1.11.1 Alat Bukti Keterangan Saksi: 

1. Saksi Dr. Ir. Muladno, 

MSC, selaku Dirjen 

Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (PKH) 

di Kementerian 

Pertanian, dalam sidang 

pemeriksaan lanjutan 

tanggal 18 Mei 2016, di 

bawah sumpah, 

memberikan keterangan 

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

Jawaban Saya diangkat menjadi Dirjen Peternakan 
dan Kesehatan Hewan kementerian 
Pertanian sejak tanggal 01 Juni 2015… 
Dalam konteks perunggasan ini, mereka 
menyodorkan kepada saya terkait informasi 
adanya beberapa pertemuan yang telah 
dilakukan dengan para stakeholder 

perunggasan yang sudah berlangsung 
sebanyak 42 kali yang mana setelah saya 

baca sepintas, intinya para peternak 
mengutarakan keinginannya agar terjadi 
keseimbangan supply dan demand di pasar, 
karena dari laporan yang diberikan, populasi 
ayam DOC FS saat ini sudah melimpah 
sehingga para peternak seringkali mengeluh 
harga terus jatuh. Pertemuan demi 
pertemuan dilaksanakan yang diakhiri 

dengan kesimpulan pertemuan-
pertemuan yang lain namun tidak 
menghasilkan apa-apa sehingga setelah 

mempelajari laporan, dimana saya turut 
melihat kondisi di lapangan dan 
berkomunikasi dengan para peternak, pelaku 
usaha, ketua asosiasi, dan saya melakukan 
crosscheck atas file yang ada di kami 
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hingga kemudian saya meyakini 
memang telah terjadi over supply. 
… 

(Halaman 9 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdr. Muladno tanggal 18 Mei 2016) 

 

Pertanyaan 
Investigator 

Ketika ada gejolak over supply, apa 
langkah-langkah yang sudah dilakukan 
pemerintah dalam hal ini Direktorat 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Pertanian? 

Jawaban Kami sudah melakukan beberapa 

pertemuan kurang lebih sebanyak 42 
kali tersebut 

(Halaman 17 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdr. Muladno tanggal 18 Mei 2016) 

 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Tadi dijelaskan ada 42 kali pertemuan dan 
Saudara memiliki niat baik untuk 
menyelesaikan sesegera mungkin dimana 
Saudara sampaikan ada sekitar 3 kali 
pertemuan yang memang Saudara hadiri. 
Apakah semua pertemuan itu 
undangannya dari pihak pemerintah? 

Jawaban 42 pertemuan itu selain yang 
mengundang Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan – 
Kementerian Pertanian, ada juga 
Kemenko dan Kemendag 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
semua undangan datang dari 

Pemerintah? 

Jawaban Iya. 

(Halaman 34 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdr. Muladno tanggal 18 Mei 2016) 

 

Jawaban Dengan adanya laporan mengenai mengenai 
adanya pertemuan sebanyak 42 kali itu 
membuat saya heran, masalah jelas namun 
kesimpulannya tidak ada sehingga saya 
kumpulkan para pelaku usaha sebanyak 2-3 
kali, dimana terakhir bertempat di 
Kementerian Kehutanan pada tanggal 

14 September 2015. 
… 

Dalam pertemuan itu saya juga 
diberikan kewenangan penuh untuk 
mengambil keputusan apapun dan para 

pembibit akan menurut mengikuti 
hasilnya. Sehingga pada saat itu karena 

jeritan sudah bertahun-tahun bahwa terjadi 
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over supply sehingga harga jatuh maka 
disepakati akhir dini sebesar 6 juta ekor. Itu 
memang perintah saya. 

… 

(Halaman 9 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdr. Muladno tanggal 18 Mei 2016) 

 

Pertanyaan 

Investigator 

Hasil Kesepakatan Rapat Pembahasan 

Permasalahan dan Solusi Mengatasi 

Keterpurukan Harga Ayam Ras Hidup di 

Tingkat Peternak pada tanggal 14 

September 2015. Siapa yang menyusun 

draft tersebut? 

Jawaban Yang memimpin sidang saya, dan 

dalam sidang tersebut sudah disediakan 

computer beserta OHP yang kemudian 

draftnya kami (saya dan stakeholder) 

susun secara bersama-sama menyusun 

kalimat-kalimat tersebut. Yang mengetik 

adalah stafnya Bu Fini (Direktur B2HP). 

Karena seingat saya yang mendampingi 

saya pada saat itu adalah Ibu Fini. 

Pertanyaan 

Investigator 

Siapa yang menginisiasi pertemuan 

tersebut? 

Jawaban Saya sendiri yang mengundang 14 

perusahaan breeder  pada saat itu 

dimana yang hadir adalah Pak Anton 

Supit, Pak Krisantono, Pak Musbar, Sekjen 

dan para Direktur 

(Halaman 17-18 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdr. Muladno tanggal 18 Mei 2016) 

 

Jawaban Keinginan saya adalah saya hanya ingin 
segera diputuskan saja. Saya tidak tahu 
mengenai HE FS namun untuk 
pengafkiran dini merupakan inisiatif 
dari saya setelah melakukan 42 pertemuan 

namun tidak ada hasilnya itu. 

(Halaman 24 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdr. Muladno tanggal 18 Mei 2016) 

 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Apakah adanya kewajiban dan tanggung 
jawab pemerintah, Saudara selaku Dirjen 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian yang merupakan 
pejabat publik mengambil alih tanggung 
jawab ini? 

Jawaban Iya demi peternak kecil. 
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Pertanyaan 
Terlapor II 

Apakah demi kepentingan privat? 

Jawaban Tidak ada. 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Berapa persen? 

Jawaban Tidak ada sama sekali 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Apakah dengan demikian semua semata-
mata karena kepentingan publik? 

Jawaban Iya, untuk peternak kecil 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Apa niat Saudara terkait dengan 
dikeluarkannya surat per tanggal 23 
November 2015, apakah untuk 
kepentingan publik dimana juga 
merupakan tanggung jawab pemerintah 
dan tanggung jawab Saudara selaku 
pejabat publik? 

Jawaban Saya diangkat sebagai Dirjen Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Kementerian 
Pertanian harus memikirkan kepentingan 
banyak orang bukan kepentingan yang 
sedikit 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Apa sebenarnya substansi pemikiran 
Saudara mengenai adanya tanggung 
jawab tersebut? 

Jawaban Itu adalah salah satu substansinya 
dimana saya membela kepentingan rakyat 
kecil 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Tadi disampaikan Saudara selaku Dirjen 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian adalah bapak 
anak-anak, dan dalam surat Saudara 
selalu ada kata-kata “harus” dan secara 
lisan juga Saudara tegaskan bahwa anak-
anak harus nurut pada Bapaknya. 
Jelaskan makna kata harus dalam konteks 
Saudara sebagai pejabat publik! 

Jawaban Saya mau mengambil alih tanggung jawab 
tersebut untuk kepentingan bangsa ini. 

(Halaman 34-35 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdr. Muladno tanggal 18 Mei 2016) 

  

Pertanyaan 
Terlapor V, 
VIII, X, XI 
dan  XII 

Apakah pertemuan-pertemuan sebanyak 
42 kali tersebut selalu melibatkan 
pemerintah? 

Jawaban Iya selalu dipimpin oleh Pemerintah, baik 
Kementan, Kemendag maupun Kemenko 

Pertanyaan 
Terlapor V, 
VIII, X, XI 
dan  XII 

Apakah dapat disimpulkan bahwa 
Saudara setuju negara intervensi? 

Jawaban Iya 
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(Halaman 39 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdr. Muladno tanggal 18 Mei 2016) 

 

Pertanyaan 
Terlapor III 

Terdapat pertemuan pada tanggal 14 
September 2015 kemudian dilanjutkan 
dengan surat pada tanggal 15 Oktober 
2015 yang ditujukan kepada direktur 
pimpinan perusahaan yang menyatakan 
pada poin terakhir adalah pelaksanaan 
afkir dini agar segera dilaksanakan. 
Berarti dari tanggal 14 September 2015 itu 
sampai 15 Oktober 2015 itu belum 
dilakukan afkir dini? 

Jawaban Saat itu SOP belum siap dan peternak 
sudah berteriak sehingga kemudian saya 

menginstruksikan pada tanggal 15 
Oktober 2015 tersebut agar afkir dini 
segera dilakukan. 

Pertanyaan 
Terlapor III 

Bilamana tidak ada instruksi 
Saudara, apakah afkir dini secara 

bersama tersebut bisa terlaksana? 

Jawaban Tidak mungkin karena 42 pertemuan 

semua lepas tangan, menyerahkan ke 
pembibit tetapi pembibit juga tidak mau, 
siapa potong berapa, pemerintah juga 
sudah menyerah, saya yang akhirnya 
berkorban. Jika nanti pengusaha marah 
maka saya akan melaporkan ke peternak. 

(Halaman 41-42 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdr. Muladno tanggal 18 Mei 2016) 

 

Pertanyaan 
Terlapor IV 

Apakah ketika Saudara membuka rapat 
itu, Saudara katakan afkir dini itu 
merupakan solusi untuk mengatasi 

masalah over supply? 

Jawaban Kurang lebih seperti itu 

 

Pertanyaan 
Terlapor IV 

Ketika Saudara memulai rapat, apakah 
Saudara langsung berbicara kepada 
pelaku usaha bahwa solusi Saudara 
untuk mengatasi over supply adalah afkir 
dini? 

Jawaban Saya tidak ingat tetapi kurang lebih 
seperti itu. 

(Halaman 41-42 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdr. Muladno tanggal 18 Mei 2016) 

 

Pertanyaan 
Terlapor IX 

Tadi Saudara menyebutkan kepada 
Investigator bahwa dasar Saudara 
melakukan kegiatan afkir dini adalah 
dalam rangka meningkatkan 
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kesejahteraan rakyat kecil. Pasal 3 dalam 
UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 

menyebutkan adanya usaha mencukupi 
kebutuhan pangan yang berdaya saing 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
peternak dan masyarakat. Apakah 
pasal itu pasal yang Saudara maksud? 

Jawaban Itu adalah kalimat normatif positif sehingga 
menurut saya ada tulisan atau tidak ada 
tulisan, pemikiran dan niat saya 
sebagai pejabat seperti itu. 

Pertanyaan 
Terlapor IX 

Dalam penjelasan UU Nomor 18 Tahun 
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan juga disebutkan adanya 
maksud peningkatan kesejahteraan 

peternak dan masyarakat, Apakah itu 
juga yang Saudara maksud? 

Jawaban Iya. 

 

(Halaman 44 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdr. Muladno tanggal 18 Mei 2016) 

 

2. Saksi Ir. H. Don 

Poernomo Utojo, MBA, 

selaku Ketua Forum 

Masyarakat Perunggasan 

(dahulu pernah 

menjabat sebagai 

Direktur Perbibitan), 

dalam sidang 

pemeriksaan lanjutan 

tanggal 18 Mei 2016, di 

bawah sumpah, 

memberikan keterangan 

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

Pertanyaan 
Terlapor 
VII 

Pada tanggal 14 September 2015, apakah 
Saudara diundang pada saat pertemuan 
dengan Bapak Dirjen, peternak dan 
pembibit? 

Jawaban Pertama tentu Bapak Dirjen 
menyampaikan bahwa ada keluhan 
peternak dimana ada supply yang 
berlebihan sehingga Bapak Dirjen 
mengambil inisiatif untuk 

mempertemukan keinginan peternak 
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tersebut kemudian Bapak Dirjen 
menganggap sepertinya ada kelebihan 
produksi, dimana produksi yang dimaksud 
adalah DOC FS, yaitu FS yang dibesarkan 
peternak menjadi ayam broiler. Karena 
kelebihan maka kemudian yang dikurangi 
apakah produksi FS-nya atau induknya 
(PS-nya). Kemudian Bapak Dirjen 

menyampaikan cenderung ke 
pengurangan PS-nya. Itu yang kemudian 

dibahas. 

Pertanyaan 
Terlapor 
VII 

Apa Saudara mengetahui ada 
penandatangan semacam surat? 

Jawaban Iya 

Pertanyaan 
Terlapor 
VII 

Apa isinya? 

Jawaban Saya tidak diberi surat tersebut namun 
saya membaca sepintas dimana kira-kira 
surat tersebut mengenai kesepakatan 
penyesuaian produksi sampai dengan 6 
juta ekor. 

Pertanyaan 
Terlapor 
VII 

Apakah benar ada surat yang kemudian 
ditandatangani pembibit? 

Jawaban Surat tahu-tahu sudah beredar, dimana 
surat tersebut dikonsep oleh Jajaran 

Dirjen. 

Pertanyaan 
Terlapor 
VII 

Apakah pada saat itu ada yang keberatan? 

Jawaban Saya pernah bekerja di pemerintahan 
sehingga saya pernah memerintah. 
Jika saya disuruh pemerintah dan 

tidak saya lakukan, saya tahu 
konsekuensinya sehingga saya akan 

berfikir berkali-kali kalau tidak 
melakukan. 

(Halaman 11-12 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdr. Ir. H. Don Purnomo Utojo 

tanggal 20 Juni 2016) 

 

3. Saksi Sik Wei Tjien, 

selaku Direktur Farming 

PT Sierad Produce, Tbk, 

dalam sidang 

pemeriksaan lanjutan 

tanggal 17 Mei 2016, di 

bawah sumpah, 
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memberikan keterangan 

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

33. Pertanyaan 
Terlapor I 

Tadi disampaikan Saudara 
keberatan atas himbauan Dirjen 
untuk berkontribusi dalam afkir dini, 
lalu mengapa PT SP tetap ikut 
melakukan pengafkiran? 

Jawaban Karena Pemerintah yang 
meminta, kami penuhi. 

Seandainya waktu itu kami bisa 
menolak, pasti akan lebih baik. 

(Halaman 22 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdri. Sik Wei Tjien tanggal 17 Mei 

2016) 

 

Pertanyaan 
Terlapor V, 
VIII, X, XI, 
XII 

Apakah Saudara tahu kondisi peternak 
sedang mengalami keterpurukan masalah 
perunggasan di Indonesia? 

Jawaban Ya, waktu itu disampaikan oleh Bapak 
Dirjen, bahwa peternak sudah semakin 
merugi jadi harus segera mengambil 
suatu keputusan 

(Halaman 28 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdri. Sik Wei Tjien tanggal 17 Mei 

2016) 

 

Pertanyaan 
Terlapor IX 

Mengapa peran Pemerintah begitu besar 
(dominan) terhadap afkir dini (dari sejak 
penentuan porsi afkir, pengawasan dalam 
kegiatan afkir)? 

Jawaban Pemerintah akhirnya turut tangan karena 
awalnya kelihatannya terjadi 
ketidaksepahaman antara pelaku usaha 
satu dengan yang lain, sehingga 
Pemerintah (melalui Bapak Dirjen) 
perlu campur tangan untuk meminta 

kami langsung melepas ego masing-
masing 

Pertanyaan 
Terlapor IX 

Apakah tujuan Pemerintah terlibat 
dalam afkir dini untuk menstabilkan 

harga ayam? 

Jawaban Ya, salah satunya karena tuntutan 

peternak. 

(Halaman 31 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdri. Sik Wei Tjien tanggal 17 Mei 

2016) 

32.2.1.11.2 Alat Bukti Keterangan Ahli: --  
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1. Ahli Ekonomi Faisal H. 

Basri, S.E., M.A., dalam 

sidang pemeriksaan 

lanjutan tanggal 03 

Agustus 2016, di bawah 

sumpah memberikan 

pendapat keahlian 

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

Pertanyaan 
Terlapor II 

Tadi dijelaskan bahwa kondisi 
ketidakseimbangan pasar itu adalah 
kondisi yang tidak efisien atau tidak ideal. 
Dalam kondisi yang tidak efisien atau 
tidak ideal ini, apakah wajar apabila 
pemerintah melakukan intervensi 
khususnya yang melibatkan produk yang 
sensitif misalnya pangan? 

Jawaban Tidak ada satupun negara di dunia ini 

yang pemerintahnya diam saja 
menghadapi dinamika pasar. Jadi yang 

dianggap persaingan sempurna itu adalah 
suatu model abstrak yang menjadi acuan 
supaya kita tahu seberapa jauh kenyataan 
itu melenceng dari kondisi ideal, tetapi 
kondisi ideal sendiri tidak pernah 

terjadi oleh karena itu selalu ada yang 
namanya campur tangan negara... 

… 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Tadi di awal dijelaskan bahwa ketika 
terjadi ketidakseimbangan pasar, bisa 
berdampak terhadap pelaku usaha di 
pasar, dan dampaknya yang paling besar 
adalah terhadap para pelaku usaha kecil. 
Dari perspektif intervensi pemerintah 
terhadap pasar, apakah pemerintah boleh 
intervensi dengan misi untuk 
menyelamatkan pelaku usaha kecil. 
Apakah ada justifikasi dari sisi ilmu 
ekonomi dan kebijakan publik? 

Jawaban Di dalam prAktaknya, perlakuan khusus 

kepada usaha kecil atau koperasi di 
Indonesia dan di beberapa negara lain 

itu merupakan tindakan afirmatif 
atau affirmative action. Jadi 

berdasarkan mekanisme pasar, maka 
pelaku usaha kecil ini tidak bisa bersaing 
dengan pelaku usaha besar, bahkan 
affirmative action itu tidak semata-mata 
kecil dan besar atau dikotomi kecil dan 
besar, misalnya di Singapura, 1 kompleks 
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apartemen kalau belum terisi oleh 20% 
melayu maka yang lain tidak boleh ambil, 
artinya melayu diberikan jatah… 
… 
Suatu kebijakan negara itu tidak akan 
pernah mampu memberikan benefit kepada 
semua. Itulah kelemahan suatu kebijakan 
yang bersifat umum, niscaya ada pihak 
yang tidak tersentuh oleh kebijakan, 
karena itu dengan kesadaran itu, negara 
menerapkan affirmative action. Itu 
termasuk perlindungan terhadap rakyat 
kecil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
pun mengenal konsep itu dengan 
memberikan pengertian pengecualian 
kepada usaha kecil dan koperasi. 

 

(Halaman 11, 12 & 14 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Ahli Faisal H. Basri tanggal 03 Agustus 

2016) 

 

2. Ahli Ekonomi Industri 

dan Guru Besar 

Fakultas Ekonomi UI 

Prof. Dr. Inne Minara S. 

Ruky, dalam sidang 

pemeriksaan lanjutan 

tanggal 20 Juli 2016, di 

bawah sumpah 

memberikan pendapat 

keahlian sebagai berikut: 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Apabila ada produk benda hidup dan 
produk benda mati, dimana benda hidup 
ini contohnya unggas, karena itu pangan 
yang menyangkut kehidupan orang 
banyak. Berdasarkan perspektif ekonomi, 
produk mana yang memiliki 
kecenderungan dimana pemerintah relatif 
harus melakukan intervensi apabila ada 
suatu permasalahan. Bagaimana pendpaat 
Ahli mengenai hal tersebut? 

Jawaban Saya pikir itu bukan terkait benda hidup 
atau benda mati ya. Yang penting itu 
dalam konteks ketahanan pangan, dalam 
konteks kebijakan makro. 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Artinya dalam konteks ketahanan pangan, 
dalam konteks kebijakan makro itu penting 
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ya? 

Jawaban Iya, itu penting gak, itu strategis gak. 
Dalam konteks ketahanan pangan khan itu 
penting dianggap oleh pemerintah, jadi dia 
concern. 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Jadi itu dapat dibenarkan apabila 
dalam suatu produk yang menyangkut 
hajat hidup orang banyak. Kalau ada 
permasalahan, pemerintah ikut 

campur? 

Jawaban Ya memang, Undang-Undang harus 

begitu, tidak bisa pemerintah membiarkan 
itu menjadi permasalahan buat government 
sendiri. 

 

3. Ahli Hukum Persaingan 

Usaha Ditha 

Wiradiputra, S.H, M.E., 

dalam sidang 

pemeriksaan lanjutan 

tanggal 25 Juli 2016, di 

bawah sumpah 

memberikan pendapat 

keahlian sebagai berikut: 

Pertanyaan 
Terlapor III 

Apa ada dasar pembenar untuk 
pemerintah mengeluarkan kebijakan-
kebijakan persaingan yang anti-
persaingan? 

Jawaban Kalau dalam hukum persaingan, 
kewenangan pemerintah untuk melakukan 
tindakan-tindakan di dalam ekonomi, di 
dalam bisnis, itu disebut sebagai “state-
action doctrine” yaitu pemerintah bisa 

mengambil tindakan-tindakan 
terhadap pasar, mau seperti apa pasar 

yang dikehendaki oleh pemerintah, 
dan pemerintah tidak bisa 
dipersalahkan, atau dengan kata lain 

pemerintah diberikan imunitas 
terhadap kebijakan yang diambil. 
Bahkan bisa dikatakan pelaku usaha 
yang tunduk pada kebijakan itu tidak 
bisa dipersalahkan karena mengikuti 

kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemeritah tersebut. Jadi teorinya adalah 

state-action doctrine. 

 

Pertanyaan Jadi pelaku usaha tidak bisa dihukum 
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Terlapor III ketika melaksanakan kebijakan? 

Jawaban Iya, pelaku usaha tidak bisa dihukum 

ketika melaksanakan kebijakan yang 
dibuat oleh pemerintah. Karena ketika 
dihukum, ke depannya pelaku usaha tidak 
mau melaksanakan kebijakan pemerintah. 
Akibatnya dia akan timbul permasalahan, 
karena tidak semua dapat diselesaikan 
dengan kacamata hukum persaingan. 

 

4. Ahli Hukum Tata Usaha 

Negara dan Administrasi 

Negara Dr. Zainal Arifin 

Mochtar, S.H., LL.M., 

dalam sidang 

pemeriksaan lanjutan 

tanggal 21 Juli 2016, di 

bawah sumpah 

memberikan pendapat 

keahlian sebagai berikut: 

Jawaban … 
Dalam proses pengambilan kebijakan maka 
sebenarnya dibutuhkan adanya aspirasi, 
kesepakatan sering kali bukan sebagai 
kesepakatan di belakang meja, namun juga 
sering dikatakan sebagai aspirasi. Aspirasi 

atau meminta pedapat dan keinginan 
dari pihak yang akan diatur oleh pihak 

yang mengatur itu menjadi wajib. Baik 
dalam bentuk regeling maupun 
beschiking. Kalau regeling bisa lihat UU No. 

12/2011 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan. Harus ada 
partisipasi publik. Siapapun yang terkena 
dampak harus memberikan masukan. Dalam 
beschiking berlaku yang sama dalam Pasal 

52 dan Pasal 8 UU 32 ada unsur penguatan 
AUPB.  
… 
Theoretically, Muchsan memandang jenis 
yang namanya Asas Umum Pemerintahan 
ada yang bersifat formil dan materil. Formil 
itu adalah tata cara pembentukkannya. 
Materil itu mengenai isinya. Kalau formil itu 
berkaitan dengan tata cara ketika dibentuk, 
kalau yang penting dalam bukunya 
Muchsan, bahwa yang penting adalah 
Asas Audi et Alteram Partem, artinya 
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bahwa pihak yang terkena dampak 
harus didengar pihaknya, harus 
didengar aspirasinya. Meskipun itu 

bahasanya “kesepakatan” itu akan 
sangat penting sepanjang itu dipandang 

sebagai aspirasi. 
…   
 

 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Apakah salah satu surat, yang dikeluarkan 
pejabat negara, pejabat publik, surat itu 
harus dianggap sebagai beschikking 
berkaitan dengan beleid yang dari 

pemerintah, manakala seluruh pihak yang 
relevan sudah didengar oleh pejabat publik 

Jawaban Mungkin harus saya lihat bentuk suratnya, 
apakah boleh Yang Mulia? 

Majelis 
Komisi 

Silahkan.  
(Menunjukkan Surat Tanggal 15 
Oktober 2015 dan Surat Tanggal 23 

November 2015 kepada Ahli di depan 
Majelis Komisi) 

Jawaban Saya jelaskan dulu secara teori, jadi yang 
dimaksud beschikking, apakah “bajunya” 
harus keputusan atau ketetapan? Bahkan 
mahasiswa ilmu hukum pun keliru kalau 
beschikking itu harus keputusan. Karena 
beschikking itu theoretically tergantung 
pada substansi, bukan tergantung pada 
“bajunya”. Apabila isinya adalah 
individual-konkrit adalah beschikking. 
Apapun bentuk bajunya, apakah bajunya 
surat ketetapan, surat izin, yang penting 
isinya, sepanjang isinya memutuskan, 
sepanjang isinya mengenai individual 

dan konkrit, maka itu dapat dianggap 
beschikking yang mengikat secara 

hukum. 
 
Kedua surat yang ditunjukkan ke 

saya, saya haqqul-yakin bahwa dua-
duanya adalah beschikking, apalagi 

bagiannya ada konsideran, ada bagian 
memutuskan, ada bagian 
penandatanganannya. Kelengkapan ini 
ada di UU No. 30/2014 soal syarat-syarat 
ketetapan. Yang penting isinya memenuhi 
syarat menjadi beschikking. Lalu kemudian 
apa yang diputuskan berkaitan dengan hal 
yang konkrit dan meminta pada individu-
individu tertentu. Maka pembacaan saya 
dalam kedua surat tersebut yang 

merupakan beschikking dan 
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merupakan produk hukum yang 
mengikat. 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Saudara Ahli, pada surat tersebut ada juga 
pencantuman sanksi yakni “perusahaan 
yang tidak mengikuti akan terkena 
sanksi”, jadi pejabat yang berwenang 
dalam hal ini Pak Dirjen menyatakan 
bahwa perusahaan yang tidak 
melaksanakan keputusan ini akan 
dikenakan sanksi. Apakah hal tersebut 
semakin menguatkan keyakinan saudara 
Ahli? 

Jawaban Bisa dilihat dari bentuk formalnya, ketika 
ia menyatakan keputusan maka itu 
keputusan. Saya melihat dalam bentuk 
materiil itu adalah beschikking karena 
mengatur individu dan konkrit. Apalagi 
secara formil kata keputusan itu diulang 
berkali-kali. Nah, menurut saya secara 
formal dan materiil saya yakin itu 

adalah beschikking. 

 

32.2.1.11.3 Alat Bukti Surat atau 

Dokumen: -----------------------  

1. Surat No. 

14036/TU.020/F/09/20

15 tanggal 14 September 

2015 tentang Undangan 

yang dibuat oleh Dirjen 

PKH Kementerian 

Pertanian. Surat ini 

merupakan surat 

undangan dari pihak 

Pemerintah kepada para 

pelaku usaha untuk 

pertemuan yang 

kemudian menghasilkan 

dokumen 14 September 

2015 yang menjadi objek 

perkara a quo. ------------   

2. Surat No. 

15043/PK.010/F/10/20

15 tanggal 15 Oktober 
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2015 tentang 

Penyesuaian Populasi 

Parent Stock (PS) yang 

dikeluarkan oleh Dirjen 

PKH Kementerian 

Pertanian. Surat ini 

berisi kebijakan dan 

perintah dari Pemerintah 

(Kementerian Pertanian) 

kepada para pelaku 

usaha yang dialamatkan, 

untuk melakukan 

pengafkiran dini Parent 

Stock (PS) sebanyak 2 

(dua) juta ekor. -----------  

3. Surat No. 

23071/PK.230/F/11/20

15 tanggal 23 November 

2015 tentang Afkir Dini 

Bibit Ayam Ras (PS) yang 

dikeluarkan oleh Dirjen 

PKH Kementerian 

Pertanian. Surat ini 

berisi kebijakan dan 

perintah dari Pemerintah 

(Kementerian Pertanian) 

kepada para pelaku 

usaha untuk 

melanjutkan pengafkiran 

dini tahap kedua. Surat 

ini lebih tegas dengan 

adanya ancaman 

pemberian sanksi pada 

pihak yang tidak 

melakukan keputusan 

tersebut. -------------------  
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32.2.1.11.4 Alat Bukti Keterangan Pelaku 

Usaha: ---------------------------  

Semua para Terlapor, 

berdasarkan keterangan yang 

terdapat di dalam berita 

Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi pada agenda 

pemeriksaan Terlapor secara 

konsisten menerangkan 

bahwa mereka melakukan 

kebijakan afkir dini semata-

mata hanya karena hal 

tersebut merupakan suatu 

kebijakan dari Pemerintah 

melalui Dr. Ir. Muladno, 

MSC, selaku Dirjen 

Peternakan dan Kesehatan 

Hewan (PKH) di Kementerian 

Pertanian, bukan karena 

adanya perjanjian antara 

para pelaku usaha. ------------  

Diantaranya, berikut adalah 

kutipan keterangan Pelaku 

Usaha dimaksud: --------------  

1. Terlapor IX PT Wonokoyo 

Jaya Corporindo (Bapak 

Lie Soegijo dan Bapak 

Heri Setiawan) dalam 

sidang Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 15 

Agustus 2016, 

memberikan keterangan 

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

Pertanyaan 
Investigator 

Kapan rapat dimulai dan apa 
pembahasannya sehingga yang ujungnya 
Saudara harus tanda tangan surat 
kesepakatan ini? 
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Jawaban Rapat itu dipimpin oleh Bapak 
Muladno selaku Dirjen PKH sendiri dan 
Direktur Pemasaran dan Pengolahan Hasil 
Peternakan (PP2HP) yaitu ibu Vinny. Saya 
heran kenapa yang hadir Direktur PP2HP 
karena para pertemuan-pertemuan 
sebelumnya yang biasa hadir adalah 
Direktur Perbibitan. Awalnya cerita 

mengenai over supply dsb hingga 
digiring ke afkir dini. 

… 

Pertanyaan 
Investigator 

Kapan afkir itu dilakukan? 

Jawaban 24 Oktober 2015. Sebetulnya setelah hasil 

meeting itu saya sempat menanyakan ke 
Bapak Heri Setiawan, karena sekali lagi 
ketika Bapak Heri Setiawan ikut rapat itu 
atas permintaan saya karena 
undangannya hanya membahas dan 
bukan menyepakati apa-apa dan Bapak 
Heri Setiawan sebagai PR tidak punya 
wewenang apa-apa untuk menyepakati 
apapun. Dan kita tidak memberi kuasa. 
Setelah pulang, saya tanya Bapak Heri 
Setiawan kenapa ada kesepakatan ini dan 
tandatangan sedangkan beliau tidak 
mewakili perseroan sehingga kita tidak 
memandang itu sebagai kesepakatan 
antara kami dengan para pihak. 

Pertanyaan 
Investigator 

Apakah kemudian menindaklanjuti secara 
konkrit? 

Jawaban Kami melihat yang tadi 

ditandatangani Bapak Heri Setiawan 
itu menjalankan instruksi Dirjen. Iya 

memang melakukan tetapi bukan berdasar 
kesepakatan karena kesepakatan itu tidak 
punya arti bagi kami. 

… 

Jawaban Atas apa yang disampaikan Dirjen, 
konsekuensi yang tidak tandatangan 
akan ditinjau ulang ijin impor GPS-

nya. Itu adalah satatement dari yang 
memiliki otoritas, itu serius bagi 

perusahaan kami karena jika impor GPS 
tidak diterbitkan maka kami tidak akan 
mempunyai FS dan itu fatal sehingga perlu 
dicermati itu merupakan statement yang 
besar artinya bagi kami sehingga kami 

tidak berani bermain disana sehingga 
bagi kami, hal itu tidak perlu ditolak. 
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(Halaman 25, 28 dan 30 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Terlapor IX pada tanggal 15 

Agustus 2016) 

 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Rapat-rapat tersebut akhirnya bermuara 
pertemuan tanggal 14 September. Apakah 
pada saat itu terlihat pada pihak yang 
hadir sudah sepakat atau masing-masing 
mempunyai opsi yang ingin disalurkan ke 
pemerintah? 

Jawaban Dirjen mengatakan oke kita laksanakan ini, 
karena sudah dapat demo dari peternak. 
Pertemuan sekian lama, Dirjen sudah 
kontak KPPU, dan katanya tidak akan 
kena sanksi maka semuanya bermuara 
mengikuti keputusan pemerintah untuk 
melakukan afkir dini. 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Terkait sanksi lisan, apakah Saudara tahu 
bahwa Dirjen PKH merupakan orang 

yang berwenang? 

Jawaban Iya karena semua yang berkaitan 

dengan berkas pengurusan ijin impor 
itu ditandatangani oleh Dirjen PKH. 

 

(Halaman 44 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Terlapor IX pada tanggal 15 Agustus 2016) 

 

32.2.1.12 Berdasarkan pembahasan di atas, terbukti 

bahwa kebijakan afkir dini induk ayam 

pedaging (Parent Stock) merupakan 

kebijakan dari Pemerintah RI c.q. 

Kementerian Pertanian c.q. Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan. -------------------------------------------  

32.2.2 Dokumen tertanggal 14 September 2015 bukanlah 

merupakan suatu perjanjian, melainkan hanya suatu 

hasil perbuatan bersama (jointly act) sebagai bentuk 

kepatuhan terhadap kebijakan dan instruksi 

Pemerintah yang berwenang. --------------------------------  

32.2.2.1 Bahwa sebagaimana puluhan pertemuan 

sebelumnya yang selalu diinisiasi oleh 

Pemerintah (cq. Kementerian Pertanian cq. 

Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) yakni 
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dalam rangka menanggapi berbagai 

keluhan dan demonstrasi para peternak, 

pada tanggal 14 September 2015 Dirjen 

PKH kembali mengundang para breeder 

DOC dan peternak terkait untuk kembali 

membicarakan permasalahan perunggasan 

dan mencari solusi atasnya. Pada 

pertemuan tersebut, Dirjen PKH 

memerintahkan para breeder yang hadir 

untuk menandatangani suatu dokumen 

sebagai bentuk kepatuhan terhadap 

kebijakan yang sedang diupayakan oleh 

Dirjen PKH demi menyelamatkan dunia 

perunggasan. ------------------------------------  

32.2.2.2 Selanjutnya, dokumen tanggal 14 

September 2015 tersebut inilah yang 

menjadi titik sentral adanya dugaan 

pelanggaran Pasal 11 UU No. 5/1999 

dalam LDP, dimana karena adanya 

dokumen ini Investigator menduga Terlapor 

IX telah melakukan perjanjian untuk 

mengatur produksi dengan para Terlapor 

(quad non – hal mana ditolak). ---------------   

32.2.2.3 Bahwa dugaan tersebut keliru, karena 

dokumen tanggal 14 September 2015 

bukanlah dokumen hasil negosiasi atau 

perundingan antara sesama para Terlapor 

sehingga disebut sebagai suatu 'perjanjian', 

melainkan hanya merupakan suatu hasil 

perbuatan bersama (gesamtakt atau jointly-

act) sebagai bentuk kepatuhan terhadap 

kebijakan dan instruksi Pemerintah RI c.q. 

Kementerian Pertanian c.q. Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

sehubungan dengan pencarian solusi atas 
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keterpurukan harga live bird yang diderita 

oleh peternak rakyat. --------------------------  

32.2.2.4 Bahwa sehubungan dengan dokumen 

tanggal 14 September 2015 tersebut, 

Terlapor IX tidak pernah membahas 

ataupun melakukan negosiasi sendiri 

(sebagaimana wajarnya proses membuat 

perjanjian) dengan para Terlapor lainnya, 

di luar pertemuan yang selalu diinisiasi 

dan dipimpin oleh pihak Pemerintah (yakni 

Kementerian Pertanian). Bahkan semua 

bahan pembahasan dan akhirnya poin-

poin hasil rapat yang kemudian tertuang 

dalam dokumen tanggal 14 September 

2016 itu pun dipaksakan oleh pihak 

Pemerintah kepada para para Terlapor. ----  

32.2.2.5 Demikian pula perihal 

penandatanganannya, walaupun ada 

beberapa pihak yang hadir dalam rapat 14 

September 2015 tersebut yang tidak 

mempunyai kewenangan untuk mengikat 

perusahaannya terhadap suatu perjanjian, 

pihak Pemerintah melalui Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  

tetap memaksakan agar dokumen tersebut 

ditandatangani. Hal ini semakin 

memperjelas bahwa sejak semula pun, 

memang dokumen 14 September 2015 itu 

dibuat dan kemudian ditandatangani 

hanya sebagai bentuk komitmen dan 

kepatuhan para pelaku usaha kepada 

Pemerintah yang berwenang saat itu yakni 

Dirjen PKH Kementan. -------------------------  

32.2.2.6 Bahwa pemaksaan yang dimaksud 

dilakukan dengan cara menyatakan secara 

lisan akan ada sanksi yang dikenakan 
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kepada perusahaan yang tidak patuh, 

yakni peninjauan ulang terhadap 

rekomendasi izin impor perusahaan. 

Walaupun disampaikan secara lisan, 

namun karena dinyatakan secara tegas 

dan serius oleh seorang pejabat yang 

berdasarkan kewenangannya jelas 

mempunyai peran untuk memproses 

ataupun menghambat suatu rekomendasi 

impor GPS untuk para breeder, maka hal 

ini jelas merupakan ancaman nyata bagi 

keberlangsungan masing-masing usaha 

para breeder yang “hidup-mati”nya sangat 

tergantung kepada impor GPS tersebut. ----  

32.2.2.7 Argumen Terlapor IX tersebut di atas 

didasarkan pada fakta-fakta persidangan 

yang berasal dari keterangan saksi, ahli, 

surat atau dokumen maupun keterangan 

pelaku usaha sebagaimana dijelaskan di 

bawah ini: ----------------------------------------   

32.2.2.7.1 Alat Bukti Keterangan Ahli: --  

1. Ahli Hukum Perdata, 

Hukum Bisnis dan 

Hukum Anti-Monopoli 

Prof. Dr. Nindyo 

Pramono, S.H., M.S., 

dalam sidang 

pemeriksaan lanjutan 

tanggal 03 Agustus 

2016, di bawah sumpah 

memberikan pendapat 

keahlian sebagai berikut: 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Kalau sanksi terhadap wanprestasi itu 
hanya bisa dilakukan oleh pihak yang 
memaksakan, apakah itu ada konteks 
kesepakatan? 

Jawaban Kalau itu seperti ilustrasi saudara, itu 
datang dari pemerintah, berupa instruksi, 
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ketentuan, himbauan. Yang 
diformalisasikan dalam bentuk ketentuan 
pemerintah. Itu bukan konteks 

perjanjian, itu tidak bermakna 
perjanjian, itu bermakna melakukan 

secara sukarela apa yang dihimbaukan, 
kalau yang melakukan perbuatan 
kesepakatan itu adalah orang banyak, 
maka dalam teori hukum perdata, itu 
tidak konteks perjanjian. Saya selalu 

konsisten mengatakan, bahwa dalam teori 
hukum perjanjian itu ada dua, bisa banyak 
pihak melakukan satu perbuatan bersama, 
namun bukan oveerenkomst, dikenal 
dalam teori “gesamt akt”, itu Bahasa 
Jerman artinya perbuatan bersama.  
… 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Jadi apakah benar jika kami mengatakan, 
gesamt akt disatu sisi berbeda dengan 
overenkomst? 

Jawaban Berbeda. Gesamt akt adalah perbuatan 
bersama yang tidak sesuai dan tidak 
saling bergantung. Kalau overenkomst itu 
para pihak harus saling sesuai dan 
bergantung 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Dalam konteks gesamt akt, siapa pihak 
yang bisa mengenakan sanksi manakala 
ada salah satu pihak yang lalai? 

Jawaban Kalau anda sepakat itu adalah gesamt akt, 
maka yang mengatur mengenai mekanisme 
perbuatan bersamalah yang bisa 
mengenakan sanksi. Kalau pemerintah 
yang mengatur mekanismenya, 

pemerintahlah yang berhak 
mengenakan sanksi. Saya ambil contoh, 
kalau tidak masuk struktur modal, maka 
PT tidak bisa menjadi badan hukum, itu 
salah satu contoh. 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Kalau berbicara UU No. 5/99, diatur 
mengenai perjanjian dalam pasal 1 angka 
7, apakah perjanjian ini bisa disamakan 
dengan gesamt akt? 

Jawaban Oh kalau perjanjian dalam konteks UU 

No. 5, tidak bisa dikatakan gesamt 
akt, karena konteks perjanjian 

tersebut adalah spesifik yang 
melakukan pelaku usaha, itu menurut 

saya itu induknya adalah perjanjian dalam 
hukum keperdataan, yang spefisik adalah 
pelaku usaha sebagai subjeknya. 
Perjanjian ini juga mengambil konteks 
hukum adat yaitu perjanjian tidak tertulis, 
atau juga bisa dikatakan perjanjian diam-
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diam, asal dapat dibuktikan. Jadi 
tujuannya perjanjian hukum perdata 
bukan gesamt akt. 

 

2. Ahli Hukum Perdata dan 

Hukum Persaingan 

Usaha Prahasto W. 

Pamungkas, S.H., LL.M., 

MCIArb., FCIL., dalam 

sidang pemeriksaan 

lanjutan tanggal 02 

Agustus 2016, di bawah 

sumpah memberikan 

pendapat keahlian 

sebagai berikut: 

Jawaban Gesamakh adalah tindakan bersama-sama 
dapat dalam bentuk perjanjian maupun tidak 
dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tidak 
saling berhadapan tetapi memiliki tujuan 
yang sama adalah perjanjian yang memiliki 
unsur gesamakh karena tidak ada 
kewajiban masing-masing sekutu terhadap 
sekutu lainnya. 
Gesamakh yang bukan perjanjian 
adalah ketika bersama-sama melakukan 

perbuatan yang sama (concentrated 
practices) tidak ada perjanjian di dalamnya, 

bahkan diam-diam belum tentu gesamakh.. 

 

32.2.2.7.2 Alat Bukti Surat atau 

Dokumen: -----------------------  

Surat No. 

14036/TU.020/F/09/2015 

tanggal 14 September 2015 

tentang Undangan yang 

dibuat oleh Dirjen PKH 

Kementerian Pertanian. Surat 

ini merupakan surat 

undangan dari pihak 

Pemerintah kepada para 

pelaku usaha untuk 
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pertemuan yang kemudian 

menghasilkan Dokumen 14 

September 2015 yang 

menjadi objek perkara a quo. 

Di dalam undangan ini 

agendanya tidak disebutkan 

untuk melakukan 

penandatanganan 

kesepakatan melainkan 

hanya “Membahas 

Permasalahan dan Solusi 

untuk Mengatasi 

Keterpurukan Harga Ayam 

Ras Hidup di Tingkat 

Peternak”, dan tidak ada 

pesan untuk hanya dihadiri 

oleh pihak yang berwenang 

untuk mengikat perusahaan 

masing-masing. Hal ini 

menunjukkan bahwa sejak 

semula memang tidak ada 

niat dan maksud untuk 

membuat suatu perjanjian. --  

32.2.2.7.3 Alat Bukti Keterangan Pelaku 

Usaha: ---------------------------  

Bahwa selama persidangan 

Majelis Komisi, hampir 

seluruh pihak Terlapor 

dengan konsisten 

menerangkan bahwa 

dokumen tanggal 14 

September 2015 yang secara 

teknis diberi judul “Hasil 

Kesepakatan..” bukanlah 

sebuah perjanjian, tidak 

memenuhi syarat sebagai 
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suatu perjanjian dan sejak 

semula tidak pernah 

dipersiapkan sebagai suatu 

perjanjian. Diantaranya, 

berikut adalah kutipan 

keterangan pelaku usaha 

terkait: ---------------------------  

1. Terlapor IX PT Wonokoyo 

Jaya Corporindo (Bapak 

Lie Soegijo dan Bapak 

Heri Setiawan) dalam 

sidang pemeriksaan 

lanjutan tanggal 15 

Agustus 2016, 

memberikan keterangan 

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

Pertanyaan 
Terlapor IX 

Kewenangan Bapak Heri Setiawan terkait 
penandatanganan dokumen tanggal 14 
September menurut pasal 103 Undang-
Undang Nmor 40 Tahun 2007 adalah 
“bahwa Direksi dapat memberi kuasa 
tertulis kepada orang lain untuk dan atas 
nama Perseroan melakukan perbuatan 
hukum tertentu sebagaimana yang 
diuraikan dalam surat kuasa.” Apakah 
pernah ada SK Direksi ke Bapak Heri 
Setiawan yang memberikan kewenangan 
kepada Saudara untuk menandatnagani 
dokumen tersebut? 

Jawaban Tidak ada dan bahkan kami tidak 
menyiapkan arahan dalam bentuk apapun 
dari sisi undangan itu sendiri tidak 
menjelaskan ada kesepakatan dalam 

bentuk apapun karena agendanya hanya 
“Rapat Pembahasan Permasalahan dan 
Solusi Mengatasi Keterpurukan Harga 
Ayam Ras Hidup di Tingkat Peternak”. 
Oleh karena itu kami hanya mengutus 
Bapak Heri Setiawan selau PR PT 
Wonokoyo Jaya Corporindo. Jika dalam 
undangannya dijelaskan akan ada 

agenda untuk menandatangani suatu 
dokumen maka yang akan hadir 

mewakili perusahaan tentunya direksi 
atau kalaupun staf dengan surat 
kuasa.  
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Makanya setelah sekembalinya Bapak Heri 
Setiawan dari rapat, saya bertanya ke 
Bapak Heri Setiawan kenapa bisa begini 
dan dijawab pada saat itu tidak bisa 
tidak tanda tangan karena situasinya 

seperti itu dan Bapak Heri Setiawan 
khawatir akan ada masalah dalam 
pengurusan ijin-ijin sehingga bagi 

kami, kami harus mengambil sikap ini 
tetapi itu bukan karena kesepakatan 

antar pelaku tetapi menyepakati 
instruksi Dirjen PKH sehingga setelah 

itu, kami juga tidak melakukan apa-apa 
hingga Dirjen PKH mengirimkan surat 
untuk menagih pelaksanaan dari 
kesepakatan tanggal 14 September. Kami 
tidak melakukan apa-apa sampai ada 
surat kedua untuk melakukan afkir dini 
dan saya bertanya ke Bapak Heri 
Setiawan apa tidak akan ada masalah 
dengan KPPU. Kemudian dijawab Dirjen 
PKH menjamin karena ada pemerintah 

yang terlibat maka ini bukan masalah 
kartel dimana itu sangat eksplisit, oleh 
karena itu Dirjen PKH ikut tandatangan 
dalam surat kesepakatan tersebut. Yang 
perlu dipahami adalah tidak pernah ada 

negosiasi dalam kesepakatan. Sehingga 
jika kemudian itu diistilahkan sebagai 
kesepakatan juga sebenarnya salah 
karena tidak ada negosiasi dan yang hadir 
juga tidak mewakili perusahaan karena 
seharusnya dilihat legalitasnya apakah dia 
berwenang tanda tangan atau tidak. 

 

(Halaman 40 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Terlapor IX pada tanggal 15 Agustus 2016) 

 

Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Direksi menganggap itu tidak ada 
konsekuensi, Saudara seharusnya tidak 

tanda tangan karena toh Saudara tidak 
ada kewenangan, dan Saudara sendiri 
jelaskan ada ketakutan. Artinya Saudara 
itu seharusnya bisa menunda dengan 
sampaikan di forum itu bahwa Saudara 
tidak membawa surat kuasa. Kenapa 
Saudara harus memaksakan 
tandatangan? 

Jawaban Karena suasananya dipaksa dan ada 
statement itu tadi bahwa tidak akan 

ada resiko-resiko lain seperti akan 
masuk persidangan KPPU seperti ini. 
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Jadi yang saya tangkap dalam posisi itu 
adalah kita yang hadir saat itu harus 
patuh pada instruksi pemerintah. 

 

(Halaman 46 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Terlapor IX pada tanggal 15 Agustus 2016) 

 

2. Terlapor X CV Missouri 

(Bapak Agung Latif dan 

Bapak Richard Latif) 

dalam sidang 

pemeriksaan lanjutan 

tanggal 15 Agustus 

2016, memberikan 

keterangan sebagai 

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

Pertanyaan 
Investigator 

Bisa Saudara Richard ceritakan yang 
terjadi pada pertemuan tanggal 14 
September 2015? 

Jawaban Waktu itu kesimpulan dalam rapat Pak 
Dirjen memutuskan untuk afkir dini PS 
sejumlah 6 juta ekor yang dibagi dalam 3 
tahap, masing-masing sebesar 2 juta ekor. 
Prosentasenya dilanjutkan dalam rapat 
selanjutnya. Malam itu kami dihimbau oleh 
Pak Dirjen untuk menandatangani 
notulensi yang dalam perkara ini dianggap 
sebagai kesepakatan, namun sebenarnya 
tidak ada kata-kata kesepakatan. Dengan 
kata-kata kalau tidak ditandatangani 
akan terkena sanksi, meskipun memang 

dalam forum itu tidak disebutkan 
sanksinya apa. Karena itu merupakan 

kewenangan Dirjen untuk memberikan 
ijin rekomendasi impor bibit ayam, 

maka pemikiran kami kalau tidak 
dilaksanakan instruksi tersebut, maka 
akan ada hubungannya dengan 

pemberian ijin rekomendasi ini. Jadi, 
dalam kondisi terpaksa kami 

tandatangani. 

 

(Halaman 24 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Terlapor X pada tanggal 15 Agustus 2016) 
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3. Terlapor XII PT Satwa 

Borneo Jaya (Bapak 

Sangian Sudjono Anggie) 

dalam sidang 

pemeriksaan lanjutan 

tanggal 08 Agustus 

2016, memberikan 

keterangan sebagai 

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

Pertanyaan 
Kuasa Hukum 
Terlapor XII 

Kenapa tetap menandatangani? 

Jawaban Ketika kami nenandatangani, kami 
tidak tahu bagaimana ke depannya. 
Saat itu kami berencana melakukan 
impor lagi, kami tanda tangan agar 
ijin impor kami tidak ditahan. 

 

(Halaman 17 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Terlapor XII pada tanggal 08 Agustus 

2016) 

 

4. Terlapor XI PT Reza 

Perkasa (Bapak Dedi 

Wicaksono dan Bapak 

Andik Samsul Arif) 

dalam sidang 

pemeriksaan lanjutan 

tanggal 09 Agustus 

2016, memberikan 

keterangan sebagai 

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

Jawaban Untuk undangan tanggal 14 September 
2015 itu belum tahu agenda apa yang 

akan dibahas 

Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Apa bunyi undangannya? 

Jawaban (Terlapor membacakan isi surat undangan 
tanggal 14 September 2015) 
Agendanya membahas permasalahan dan 
solusi untuk mengatasi keterpurukan 
harga ayam ras hidup di tingkat peternak. 
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Jadi, kalau disebutkan seperti ini saya 
rasa teman-teman peternak tidak tahu 
bahwa akhirnya adalah membahas 

solusi afkir dini. 

Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Ketika disodorkan surat untuk 
tandatangan, apakah Saudara tidak 
membacanya? 

Jawaban Karena kami melihat perusahaan besar 
tandatangan maka kami juga 
tandatangan, selain itu juga ada 
ancaman sanksi dari Pak Dirjen. 

Pertanyaan 
Majelis 
Komisi 

Bukankah tidak ada bunyi sanksi di 
dalam suratnya? 

Jawaban Iya, tapi Pak Dirjen menyatakan akan 
dikenai sanksi, dan saya berpikir 

bahwa sanksinya tidak akan 
diberikan jatah untuk impor. 

 

(Halaman 17 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Terlapor XI pada tanggal 09 Agustus 2016) 

 

32.2.3 Dokumen tanggal 14 September 2015 tidak dapat 

disebut sebagai perjanjian karena Terlapor IX tidak 

pernah sepakat atas isi dokumen tersebut dan 

karenanya Terlapor IX tidak terikat dengan isi 

dokumen 14 September 2015. ------------------------------  

32.2.3.1 Bahwa berdasarkan dokumen tanggal 14 

September 2015, Investigator menuduh 

Terlapor IX telah melakukan perjanjian 

untuk mengatur produksi dengan cara 

melakukan afkir PS sebanyak 6 juta ekor 

bersama-sama dengan para Terlapor 

lainnya. Tuduhan ini tentu saja ditolak 

oleh Terlapor IX. --------------------------------  

32.2.3.2 Bahwa dalam berbagai kesempatan, 

Terlapor IX sudah menyatakan tidak setuju 

atas rencana afkir dini induk ayam 

pedaging (Parent Stock) milik para Terlapor 

secara bersama-sama. Ketidaksepakatan 

ini setidaknya terlihat dari rapat-rapat di 

bawah ini: ----------------------------------------   
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32.2.3.2.1 Rapat tanggal 13 Maret 2013 

(Surat Direktur Pembibitan 

Ternak No. 

11003/TU.020/F2.5/3/2015 

tanggal 11 Maret 2015), 

dimana Terlapor IX diundang 

sebagai wakil dari ASPARI, 

namun menolak untuk hadir. 

32.2.3.2.2 Rapat tanggal 2 April 2015 

(Surat Direktur Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Nomor 

31081/TU.220/F/03/2015 

tanggal 31 Maret 2015), 

dimana Terlapor IX menolak 

untuk menandatangani 

minuta rapat. -------------------  

32.2.3.2.3 Rapat tanggal 8 dan 22 April 

2015, dimana Terlapor IX 

tidak lagi diundang untuk 

menghadiri, baik sebagai 

Ketua ASPARI maupun 

sebagai pelaku usaha. --------  

32.2.3.2.4 Rapat tanggal 11 Mei 2015, 

yang hanya dihadiri oleh 3 

pelaku usaha. ------------------  

32.2.3.2.5 Hasil Kesepakatan 

Pertemuan Perunggasan 

tanggal 2 April 2015 tidak 

tanda tangan.-------------------   

32.2.3.3 Terlapor IX juga menyatakan 

ketidaksetujuannya terhadap afkir dini 

Parent Stock yang dilakukan secara 

bersama-sama para Terlapor, dengan 

menyatakan pada intinya: over supply 

disebabkan karena ekspansi perusahaan-
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perusahaan breeding besar dalam kuran 

waktu 2012-2014, sehingga 

mengakibatkan meningkatnya jumlah DOC 

FS dalam jumlah besar pula. Terlapor IX 

mengusulkan untuk dilakukan 

penelusuran terhadap faktor utama 

penyebab over supply terlebih dahulu 

sebelum Pemerintah menentukan 

kebijakan afkir dini. Pernyataan ini dibuat 

Terlapor IX melalui surat No. 

168/Dir/BF/IV/15, tanggal 10 April 2015,  

ditujukan kepada kepada Direktur 

Pembibitan Ternak Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kementerian Pertanian RI. --------------------   

32.2.3.4 Demikian juga pada saat penandatangan 

dokumen Tanggal 14 September 2015, 

Terlapor IX konsisten menyatakan 

keberatan terhadap rencana afkir dini, dan 

menyatakan ada kemungkinan rencana 

tersebut dianggap sebagai kartel oleh 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU). Akan tetapi keberatan-keberatan 

tersebut tidak digubris oleh pimpinan rapat 

yaitu Dr. Ir. Muladno, MSA selaku Direktur 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan. Dr. Ir. Muladno, MSA malah 

menyatakan kebijakan afkir dini sudah 

dikonsultasikan dengan KPPU dan 

menurutnya selama perjanjian dimotori 

oleh Pemerintah maka tidak dapat disebut 

sebagai kartel. -----------------------------------   

32.2.3.5 Dengan amat terpaksa serta dibayangi 

ucapan Dr. Ir. Muladno, MSA yang 

menyatakan akan meninjau ulang izin 

impor Terlapor IX, Bapak Heri Setiawan 
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(karyawan Terlapor IX) menandatangani 

Dokumen 14 September 2015 tanpa kuasa, 

wewenang dan instruksi dari Direksi 

Terlapor IX. Sedangkan, Direksi Terlapor 

IX, sebagai pihak yang berwenang 

bertindak untuk dan atas nama Perseroan, 

tidak pernah menandatangani dokumen 

tertanggal 14 september 2015 dan tidak 

pernah memberikan kuasa atau 

kewenangan kepada siapapun untuk 

menandatangani dokumen tertanggal 14 

september 2015 atas nama perseroan. -----   

32.2.3.6 Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 

40.2007”), secara jelas diatur bahwa pihak 

yang berwenang untuk mewakili perseroan 

baik di dalam maupun di luar pengadilan 

adalah Direksi, kecuali ditentukan lain 

dalam anggaran dasar. Sejalan dengan ini, 

ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar 

Terlapor IX (Akta No. 44 tanggal 13 

Agustus 2008) juga telah menentukan 

secara jelas dan pasti bahwa pihak yang 

berhak untuk bertindak mewakili 

perseroan (in casu Terlapor IX) adalah 

Direksi. -------------------------------------------  

32.2.3.7 Bahwa oleh karena Dokumen tanggal 14 

september 2015 tidak pernah disepakati 

oleh Direksi Terlapor IX, melainkan hanya 

ditandatangani oleh karyawan yang tidak 

memiliki kewenangan untuk mewakili 

perseroan, maka Dokumen tanggal 14 

september 2015 demi hukum tidak dapat 

dianggap sebagai perjanjian dan tidak 

mengikat Terlapor IX. --------------------------  
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32.2.3.8 Argumen Terlapor IX tersebut di atas 

didasarkan pada fakta-fakta persidangan 

yang berasal dari keterangan saksi, ahli, 

surat atau dokumen maupun keterangan 

pelaku usaha sebagaimana dijelaskan di 

bawah ini: ----------------------------------------   

32.2.3.8.1 Alat Bukti Keterangan Ahli: --  

1. Ahli Hukum Perdata, 

Hukum Bisnis dan 

Hukum Anti-Monopoli 

Prof. Dr. Nindyo 

Pramono, S.H., M.S., 

dalam sidang 

pemeriksaan lanjutan 

tanggal 03 Agustus 

2016, di bawah sumpah 

memberikan pendapat 

keahlian sebagai berikut: 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Kalau sanksi terhadap wanprestasi itu 
hanya bisa dilakukan oleh pihak yang 
memaksakan, apakah itu ada konteks 
kesepakatan? 

Jawaban Kalau itu seperti ilustrasi saudara, itu 
datang dari pemerintah, berupa instruksi, 
ketentuan, himbauan. Yang 
diformalisasikan dalam bentuk ketentuan 
pemerintah. Itu bukan konteks 

perjanjian, itu tidak bermakna 
perjanjian, itu bermakna melakukan 
secara sukarela apa yang dihimbaukan, 
kalau yang melakukan perbuatan 
kesepakatan itu adalah orang banyak, 
maka dalam teori hukum perdata, itu 
tidak konteks perjanjian. Saya selalu 

konsisten mengatakan, bahwa dalam teori 
hukum perjanjian itu ada dua, bisa banyak 
pihak melakukan satu perbuatan bersama, 
namun bukan oveerenkomst, dikenal 
dalam teori “gesamt akt”, itu Bahasa 
Jerman artinya perbuatan bersama.  
… 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Jadi apakah benar jika kami mengatakan, 
gesamt akt disatu sisi berbeda dengan 
overenkomst? 

Jawaban Berbeda. Gesamt akt adalah perbuatan 
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bersama yang tidak sesuai dan tidak 
saling bergantung. Kalau overenkomst itu 
para pihak harus saling sesuai dan 
bergantung 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Dalam konteks gesamt akt, siapa pihak 
yang bisa mengenakan sanksi manakala 
ada salah satu pihak yang lalai? 

Jawaban Kalau anda sepakat itu adalah gesamt akt, 
maka yang mengatur mengenai mekanisme 
perbuatan bersamalah yang bisa 
mengenakan sanksi. Kalau pemerintah 
yang mengatur mekanismenya, 
pemerintahlah yang berhak mengenakan 
sanksi. Saya ambil contoh, kalau tidak 
masuk struktur modal, maka PT tidak bisa 
menjadi badan hukum, itu salah satu 
contoh. 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Kalau berbicara UU No. 5/99, diatur 
mengenai perjanjian dalam pasal 1 angka 
7, apakah perjanjian ini bisa disamakan 
dengan gesamt akt? 

Jawaban Oh kalau perjanjian dalam konteks UU No. 
5, tidak bisa dikatakan gesamt akt, karena 
konteks perjanjian tersebut adalah spesifik 
yang melakukan pelaku usaha, itu 
menurut saya itu induknya adalah 
perjanjian dalam hukum keperdataan, 
yang spefisik adalah pelaku usaha sebagai 
subjeknya. Perjanjian ini juga mengambil 
konteks hukum adat yaitu perjanjian tidak 
tertulis, atau juga bisa dikatakan 
perjanjian diam-diam, asal dapat 
dibuktikan. Jadi tujuannya perjanjian 
hukum perdata bukan gesamt akt. 

 

2. Ahli Hukum Perdata dan 

Hukum Persaingan 

Usaha Prahasto W. 

Pamungkas, S.H., LL.M., 

MCIArb., FCIL., dalam 

sidang pemeriksaan 

lanjutan tanggal 02 

Agustus 2016, di bawah 

sumpah memberikan 

pendapat keahlian 

sebagai berikut: 

Jawaban Gesamakt adalah tindakan bersama-sama 
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dapat dalam bentuk perjanjian maupun tidak 

dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tidak 

saling berhadapan tetapi memiliki tujuan 

yang sama adalah perjanjian yang memiliki 

unsur gesamakh karena tidak ada kewajiban 

masing-masing sekuutu terhadap sekutu 

lainnya. 

Gesamakh yang bukan perjanjian adalah 

ketika bersama-sama melakukan 

perbuatan yang sama (concentrated 

practices) tidak ada perjanjian di dalamnya, 

bahkan diam-diam belum tentu gesamakh.. 

 

32.2.3.8.2 Alat Bukti Surat atau 

Dokumen: -----------------------  

1. Surat No. 

14036/TU.020/F/09/20

15 tanggal 14 September 

2015 tentang Undangan 

yang dibuat oleh Dirjen 

PKH Kementerian 

Pertanian. Surat ini 

merupakan surat 

undangan dari pihak 

Pemerintah kepada para 

pelaku usaha untuk 

pertemuan yang 

kemudian menghasilkan 

dokumen 14 September 

2015 yang menjadi objek 

perkara aquo. Di 

dalamnya tidak ada 

agenda untuk membuat 

suatu kesepakatan atau 

perjanjian yang mengikat 

perusahaan dan tidak 

ada disebutkan harus 

dihadiri oleh manajemen 

perusahaan atau yang 
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mempunyai kuasa dari 

manajemen. 

2. Dokumen “Hasil 

Kesepakatan Rapat 

Pembahasan 

Permasalahan dan Solusi 

Mengatasi Keterpurukan 

Harga Ayam Ras Hidup 

di Tingkat Peternak” 

tanggal 14 September 

2015 atau “Dokumen 14 

September 2015” yang 

menjadi objek perkara a 

quo. Dokumen ini salah 

satunya ditandatangani 

oleh Bapak Heri 

Setiawan dari PT 

Wonokoyo Jaya 

Corporindo, padahal ia 

tidak punya kewenangan 

untuk mengikat 

perusahaan di dalam 

suatu perjanjian, dan 

juga tidak mempunyai 

kuasa dari direksi untuk 

itu. --------------------------  

32.2.3.8.3 Alat Bukti Keterangan Pelaku 

Usaha: ---------------------------  

1. Terlapor V PT Taat Indah 

Bersinar (Ibu Tjandra 

Srimulianingsih) dalam 

sidang pemeriksaan 

lanjutan tanggal 11 

Agustus 2016, 

memberikan keterangan 

sebagai berikut: ----------  
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Pertanyaan 
Terlapor V, 
VIII, X, XI, 
XII 

Terkait tandatangan notulensi rapat 
tanggal 14 September 2015, secara tidak 
langsung peserta rapat itu dipaksa, hal itu 
juga sesuai keterangan Terlapor lain 
bahwa mereka tandatangan notulensi 
rapat tersebut hanya sekadar ikut-ikutan 
(follower) saja. 
Apakah Saudara juga demikian? 

Jawaban Yang jelas kami datang agar kami tidak 
dikenakan sanksi. Sebenarnya dikatakan 
sebagai follower tidak, kami lebih kepada 
dalam kondisi takut, kalau seandainya 
tidak diijinkan untuk impor GP, otomatis 
usaha kami akan tutup. 
 
Waktu itu dalam pertemuan sempat ada 

pertanyaan dari PT Wonokoyo Jaya 
Corporindo, yang diwakili oleh Bapak 

Heri Setiawan menyampaikan kepada 
Bapak Dirjen, apakah dalam 

melaksanakan kesepakatan afkir ini 
nantinya bermasalah dengan KPPU, 
lalu disampaikan oleh Pak Dirjen 

bahwa Bapak Menteri sudah telepon ke 
Ketua KPPU, jadi tidak ada masalah. 

 

(Halaman 28 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Terlapor IX pada tanggal 11 Agustus 2016) 

 

2. Terlapor IX PT Wonokoyo 

Jaya Corporindo (Bapak 

Lie Soegijo dan Bapak 

Heri Setiawan) dalam 

sidang pemeriksaan 

lanjutan tanggal 15 

Agustus 2016, 

memberikan keterangan 

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

Pertanyaan 
Investigator 

Apakah Saudara setuju atau bahkan 
protes terkait usulan afkir dini itu dalam 
beberapa rapat dan apakah beberapa 
rekan yang lain juga tidak sependapat? 

Jawaban Iya dan ada juga CV Missouri 

Pertanyaan 
Investigator 

Artinya tidak sepakat dalam hal apa? 

Jawaban Dalam hal melakukan afkir dini ini secara 
bersama-sama. Sebagai peternak tentunya 
tahu berapa kebutuhan dan yang harus 
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diproduksi. Afkir dini dan aborsi telur tetas 
itu sudah dilakukan sendiri untuk kondisi 
tertentu, tanpa harus koar-koar. 

Pertanyaan 
Investigator 

Apakah pernah ada dokumentasi atau 
surat yang memang menyatakan 
perseroan dan CV Missouri melakukan 
ketidaksepahaman atau ketidaksepakatan 
terhadap solusi afkir dini? Jika ada, mohon 
tunjukkan di muka persidangan! 

Jawaban Dalam beberapa rapat kita tidak 

tandatangan berita acara atau 
kesepakatan yang diambil dalam 

rapat itu. Bahwa secara prinsip 
manajemen tidak pernah setuju dan tidak 
menginginkan adanya aborsi telur tetas 
atau afkir dini yang terorganisir, itu sudah 
prinsip kami karena menurut kami itu 
mekanisme pasar. Jika memang rugi 
dimana harga jual rendah, maka kita akan 
melakukan afkir dini sendiri jadi tidak 
perlu koordinasi dan kita tidak pernah 
menyepakati yang harus diafkir dini itu 
berapa karena kami tidak tahu kapasitas 
dari competitor kami jadi kami tidak 
pernah menyepakati dua poin tadi, 

dan jika kemudian kita menyepakati 
itu karena ada instruksi dari pihak 

yang memiliki otoritas. 

 

(Halaman 18 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Terlapor IX pada tanggal 11 Agustus 2016) 

 

Pertanyaan 
Investigator 

Kesepakatan dilakukan pada tanggal 14 
September dan afkir dilakukan pada 
tanggal 24 Oktober setelah mendapatkan 
surat kedua. Jadi ada jeda 1 bulan. 
Apakah Saudara pernah mengirimkan 
surat protes ketidaksetujuan yang 
menunjukkan Saudara tidak sepakat 
dengan pemerintah? 

Jawaban Protes tertulis tidak tetapi kami 
menanyakan dalam arti apakah ini tidak 
ada unsur yang bertentangan dengan 
institusi lain misalnya KPPU. Ketika rapat 
tanggal 14 September itu ada yang 

menyampaikan pemerintah agar kita 
tandatangan karena kita sudah 
konsultasi dengan KPPU dan menurut 

jawaban KPPU selama ada unsur 
pemerintah maka itu bukan kartel. 
Kemudian ada ancaman bagi yang 

tidak mau tanda tangan, maka ijin 
yang berkaitan pengurusan impor 
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akan ditinjau ulang oleh Dirjen 
Peternakan. 

Pertanyaan 
Investigator 

Siapa yang menyampaikan hal itu? 

Jawaban Dirjen PKH 

Pertanyaan 
Investigator 

Apakah itu disampaikan pada saat rapat 
tanggal 14 September? 

Jawaban Iya atas dasar itulah kami patuh pada 
pemerintah dan bukan pada 

kesepakatan. 

 

(Halaman 29 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Terlapor IX pada tanggal 11 Agustus 2016) 

 

Pertanyaan 
Terlapor V, 
VIII, X, XI, 
XII 

Bagaimana suasana pertemuan pada 
tanggal 14 September? 

Jawaban Situasi dan kondisi saat itu mencekam 
dengan power yang dimiliki oleh 
pemerintah, ada 2 statement 
pemerintah yang pada saat itu 

disampaikan kepada kami bahwa 
kami tidak perlu khawatir dengan 

KPPU karena selama ada unsur 
pemerintah di dalamnya sehingga itu 
tidak bisa dianggap sebagai kartel 

dan bagi pihak yang tidak 
tandatangan maka perijinan impor 
GPS-nya akan ditinjau ulang. Dan 

menurut saya itu bisa diterjemahkan 
sebagai ancaman. 

(Halaman 45 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Terlapor IX pada tanggal 11 Agustus 2016) 

 

Pertanyaan 
Investigator 

Kapan afkir itu dilakukan? 

Jawaban 24 Oktober 2015. Sebetulnya setelah hasil 
meeting itu saya sempat menanyakan ke 
Bapak Heri Setiawan, karena sekali lagi 
ketika Bapak Heri Setiawan ikut rapat itu 
atas permintaan saya karena 
undangannya hanya membahas dan 
bukan menyepakati apa-apa dan Bapak 
Heri Setiawan sebagai PR tidak punya 
wewenang apa-apa untuk menyepakati 
apapun. Dan kita tidak memberi kuasa. 
Setelah pulang, saya tanya Bapak Heri 
Setiawan kenapa ada kesepakatan ini dan 
tandatangan sedangkan beliau tidak 
mewakili perseroan sehingga kita tidak 
memandang itu sebagai kesepakatan 
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antara kami dengan para pihak. 

Pertanyaan 
Investigator 

Apakah kemudian menindaklanjuti secara 
konkrit? 

Jawaban Kami melihat yang tadi ditandatangani 
Bapak Heri Setiawan itu menjalankan 
instruksi Dirjen. Iya memang melakukan 
tetapi bukan berdasar kesepakatan 

karena kesepakatan itu tidak punya 
arti bagi kami. 

 

(Halaman 28 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Terlapor IX pada tanggal 11 Agustus 2016) 

 

32.2.3.9 Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, 

terbukti Dokumen tertanggal 14 September 

2015 tidak dapat disebut sebagai 

perjanjian karena Terlapor IX tidak pernah 

sepakat dengan isi dokumen tersebut, 

tidak pernah menandatangani, oleh karena 

itu Terlapor IX  tidak terikat dengan isi 

dokumen tersebut. -----------------------------  

32.2.4 Terlapor IX melakukan afkir dini PS dalam rangka 

mematuhi keputusan tata usaha negara yang 

dikeluarkan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan 

Hewan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 

bukan berdasarkan dokumen 14 September 2015. ------  

32.2.4.1 Bahwa dalam LDP, yang Investigator 

maksud dengan “perjanjian” sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 UU No. 5/1999 

adalah dokumen tanggal 14 September 

2015 yang ditandatangani oleh 12 pelaku 

usaha pembibitan ayam.  Dokumen inilah 

yang kemudian dianggap perjanjian atau 

kesepakatan inilah yang kemudian 

dituduhkan sebagai mendasari 

dilakukannya afkir/pemotongan PS, 

termasuk oleh Terlapor IX, sehingga 

mengakibatkan persaingan usaha tidak 

sehat. ---------------------------------------------   
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32.2.4.2 Bahwa dalil ini keliru. Terlapor IX 

melakukan pengafkiran PS semata-mata 

karena diperintahkan oleh Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan, untuk menghindari dijatuhkannya 

sanksi apabila tidak mematuhi instruksi 

tersebut. Lebih lanjut, instruksi ini 

dituangkan dalam suatu Keputusan Tata 

Usaha Negara (KTUN) sehingga Terlapor IX 

terikat untuk menjalankannya. --------------  

32.2.4.3 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, 

Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertanian 

c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan berwenang berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku 

untuk merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan stabilisasi pasokan dan harga 

Pangan Pokok. Selanjutnya, berdasarkan 

kewenangannya tersebut, Pemerintah RI 

c.q. Kementerian Pertanian c.q. Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

meminta Para Terlapor melakukan afkir 

dini terhadap induk ayam pedaging (Parent 

Stock) milik para Terlapor. --------------------   

32.2.4.4 Tindakan afkir dini secara bersama-sama 

di bawah instruksi dan kordinasi 

Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertanian 

c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan tersebut termasuk 

dalam Pasal 50 huruf a UU 5/1999. Hal ini 

karena afkir dini dilaksanakan dalam 

rangka melakukan perintah perundang-

undangan, yaitu kewenangan Pemerintah 

RI berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 55 UU 

No. 18/2012, yang memberikan 

kewenangan kepada Pemerintah RI untuk 
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mengatur perdagangan pangan stabilisasi 

pasokan harga pangan dan untuk 

melindungi pendapatan dan daya beli 

peternak atau petani. --------------------------   

32.2.4.5 Selain itu, Pemerintah RI juga memiliki 

kewenangan untuk menjamin peningkatan 

kesejahteraan peternak serta merumuskan 

dan melaksanakan berbagai kebijakan di 

bidang peternakan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 huruf b UU No. 18/2009 jo. 

Pasal 24 Perpres No. 10/2005. ---------------  

32.2.4.6 Bahwa kemudian segala kewenangan yang 

dimiliki oleh Pemerintah tersebut 

khususnya oleh Kementerian Pertanian cq 

Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan tersebut, direalisasikan 

dengan mengeluarkan keputusan tata 

usaha negara yang bersifat konkret, 

individual dan final yaitu Surat No. 

15043/PK.010/F/10/2015 tanggal 15 

Oktober 2015 tentang Penyesuaian 

Populasi Parent Stock (PS) (“Keputusan 

Dirjen PKH No. 15043/2015”) dan Surat 

No. 23071/PK.230/F/11/2015 tanggal 23 

November 2015 tentang Afkir Dini Bibit 

Ayam Ras (PS) (“Keputusan Dirjen PKH No. 

23071/2015”). -----------------------------------  

32.2.4.7 Sebagaimana terungkap dalam 

persidangan, setelah Dokumen tanggal 14 

September 2015 ditandatangani, Terlapor 

IX tetap tidak melakukan afkir terhadap PS 

yang dimilikinya. Selain itu, justru banyak 

poin-poin di dalam Dokumen 14 September 

2015 yang tidak pernah dilaksanakan 

bahkan hingga persidangan ini. Hal ini 

karena Terlapor IX tidak sepakat dan tidak 
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merasa terikat pada dokumen tanggal 14 

September 2015 tersebut. Terlapor IX pun 

akhirnya terpaksa melakukan tindakan 

afkir dini PS setelah diterbitkannya 

Keputusan Direjen PKH No. 15043/2015 

dan Keputusan Dirjen PKH No. 

23071/2015, sehingga semakin terbukti 

bahwa tindakan afkir dini PS tidak 

dilakukan karena adanya dokumen 14 

September 2015. --------------------------------   

32.2.4.8 Bahwasanya Terlapor IX terpaksa 

melakukan afkir dini karena khawatir 

ancaman sanksi ini semakin nyata karena 

ancaman sanksi yang pernah diucapkan 

oleh Dr. Ir. Muladno, MSA selaku Direktur 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

dalam berbagai rapat kemudian 

diformalkan dalam bentuk keputusan tata 

usaha negara, yaitu Keputusan Dirjen PKH 

No. 23071/2015, yang dikutip di bawah 

ini: -------------------------------------------------  

"3. Dalam melaksanakan butir 2, semua 

pihak harus mengikuti prosedur secara 

penuh yang telah disusun secara jelas, 

detail dan terukur; --------------------------------------  

4. Mohon semua perusahaan dapat 

melaksanakan keputusan ini tanpa syarat 

apapun; -----------------------------------------------------  

5. Perusahaan yang tidak melakukan 

keputusan ini akan dikenakan sanksi." -------  

32.2.4.9 Bahwa jika tidak ada keputusan Dirjen 

PKH No. 15043/2015 dan Keputusan 

Dirjen PKH No. 23071/2015, Terlapor IX 

tidak akan melakukan afkir dini PS karena 

tidak ada kewajiban dan dasar bagi 
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Terlapor IX untuk melakukan afkir selain 

dari keputusan tersebut. ----------------------  

32.2.4.10 Karena afkir dini PS dilakukan untuk 

melaksanakan ketentuan dalam peraturan 

perundangan, maka afkir dini PS yang 

dilakukan oleh Terlapor IX termasuk ke 

dalam kegiatan  yang dikecualikan dari 

ketentuan Pasal 11 UU No. 5/1999. --------   

32.2.4.11 Bahwa kalaupun tindakan afkir dini PS itu 

kemudian dianggap sebagai suatu kartel, 

maka berdasarkan doktrin, yang 

dipersidangan a quo dikuatkan dalam 

keterangan Ahli Ilmu Ekonomi Industri 

Prof. Dr. Inne Minara S. Ruky, Ahli 

Ekonomi Industri Dr. Ir. Arief Daryanto, 

Ph.D dan Ahli Hukum Persaingan Usaha 

Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., klasifikasi 

yang tepat atasnya adalah public-cartel 

atau government-sanctioned cartel, yakni 

kartel yang memang diinisiasi oleh pihak 

pemerintah dengan tujuan kepentingan 

umum. Biasanya kartel jenis ini dilakukan 

secara terbuka dan diketahui masyarakat 

umum. Berdasarkan semua ciri di atas, 

jelas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

afkir dini yang diinisiasi dan 

dikoordinasikan oleh Pemerintah dalam 

perkara a quo setidak-tidaknya hanya 

masuk ke klasifikasi public-cartel. -----------   

32.2.4.12 Argumen Terlapor IX tersebut di atas 

didasarkan pada fakta-fakta persidangan 

yang berasal dari keterangan Saksi, Ahli, 

surat atau dokumen maupun keterangan 

pelaku usaha sebagaimana dijelaskan di 

bawah ini: ----------------------------------------   

32.2.4.12.1 Alat Bukti Keterangan Saksi: 
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Saksi Dr. Ir. Muladno, MSC, 

selaku Dirjen Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (PKH) di 

Kementerian Pertanian, 

dalam sidang pemeriksaan 

lanjutan tanggal 18 Mei 

2016, di bawah sumpah, 

memberikan keterangan 

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

Pertanyaan 
Terlapor III 

Terdapat pertemuan pada tanggal 14 
September 2015 kemudian dilanjutkan 
dengan surat pada tanggal 15 Oktober 
2015 yang ditujukan kepada direktur 
pimpinan perusahaan yang menyatakan 
pada poin terakhir adalah pelaksanaan 
afkir dini agar segera dilaksanakan. 
Berarti dari tanggal 14 September 2015 itu 
sampai 15 Oktober 2015 itu belum 
dilakukan afkir dini? 

Jawaban Saat itu SOP belum siap dan peternak 
sudah berteriak sehingga kemudian saya 
menginstruksikan pada tanggal 15 
Oktober 2015 tersebut agar afkir dini 

segera dilakukan. 

Pertanyaan 
Terlapor III 

Bilamana tidak ada instruksi 
Saudara, apakah afkir dini secara 
bersama tersebut bisa terlaksana? 

Jawaban Tidak mungkin karena 42 pertemuan 
semua lepas tangan, menyerahkan ke 
pembibit tetapi pembibit juga tidak mau, 
siapa potong berapa, pemerintah juga 
sudah menyerah, saya yang akhirnya 
berkorban. Jika nanti pengusaha marah 
maka saya akan melaporkan ke peternak. 

 

(Halaman 41-42 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdr. Muladno tanggal 18 Mei 2016) 

 

Pertanyaan 
Terlapor IX 

Tadi Saudara menyebutkan kepada 
Investigator bahwa dasar Saudara 
melakukan kegiatan afkir dini adalah 
dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan rakyat kecil. Pasal 3 dalam 
UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 

menyebutkan adanya usaha mencukupi 
kebutuhan pangan yang berdaya saing 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
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peternak dan masyarakat. Apakah 
pasal itu pasal yang Saudara maksud? 

Jawaban Itu adalah kalimat normatif positif sehingga 
menurut saya ada tulisan atau tidak ada 
tulisan, pemikiran dan niat saya 

sebagai pejabat seperti itu. 

Pertanyaan 
Terlapor IX 

Dalam penjelasan UU Nomor 18 Tahun 
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewa juga disebutkan adanya maksud 

peningkatan kesejahteraan peternak 
dan masyarakat, Apakah itu juga yang 

Saudara maksud? 

Jawaban Iya. 

 

(Halaman 41-42 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdr. Muladno tanggal 18 Mei 2016) 

 

32.2.4.12.2 Alat Bukti Keterangan Ahli: --  

1. Ahli Ekonomi Industri 

dan Guru Besar 

Fakultas Ekonomi UI 

Prof. Dr. Inne Minara S. 

Ruky, dalam sidang 

Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 20 Juli 2016, di 

bawah sumpah 

memberikan pendapat 

keahlian sebagai berikut: 

Pertanyaan 
Terlapor I 

Kami mau bertanya dari perspektif Ilmu 
Ekonomi, apa pengertian Kartel yang diatur 
dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999? 

Jawaban Sebelum menjelaskan hal tersebut, saya 
ingin menjelaskan pengertian kartel dalam 
pengertian yang lebih luas, sehingga nanti 
bisa disimpulkan apa itu yang di Pasal 11. 
Jadi yang pertama, per definisi, kartel itu 
bisa dikategorikan dalam 2 (dua) kategori 
besar, yaitu private-cartel dan public-cartel. 
Private-cartel adalah kartel atau 
kesepakatan dari pelaku usaha yang 
secara bersama-sama bisa melakukan 
pembatasan dari output, menetapkan 
harga bersama, membagi pasar yang 
tujuannya adalah komersial yaitu 
memperoleh keuntungan yang lebih tinggi 
dengan cara menghilangkan persaingan 
dan itu termasuk hard-core cartel.  



 

 
-721 - 

 

 

 

 

Kalau public cartel itu adalah kartel 
yang diinisiasi dan diselenggarakan 
oleh Pemerintah. … 

Jadi public cartel adalah kartel yang 
diinisiasi dan diselenggarakan oleh 
pemerintah dengan tujuan untuk 
kepentingan publik bukan kepentingan 

komersial. 
… 
Kemudian kalau tadi berkaitan dengan 
definisi cartel menurut Pasal 11, saya 
melihat bahwa kartel menurut Pasal 11 

itu lebih secret-cartel dan 
commercialization cartel.. 

 

2. Ahli Ekonomi Industri 

Dr. Ir. Arief Daryanto, 

MSc., dalam sidang 

pemeriksaan lanjutan 

tanggal 19 Juli 2016, di 

bawah sumpah 

memberikan pendapat 

keahlian sebagai berikut: 

Jawaban menurut pengertian kartel ini kalo dalam 
literatur kan ada private cartel dan ada 
government-sanctioned cartel atau yang 

disebut dengan public-initiated cartel 
saya tadi cerita tentang supply management 
itu adalah mereka sih menyebutkan sebagai 
government sanction cartel karena 
dilindungi oleh undang-undang. 

… 
Menurut saya fenomenanya seperti itu jadi 
ini government sanction cartel bukan 

private cartel itu pendapat saya. 

 

3. Ahli Hukum Persaingan 

Usaha Ditha 

Wiradiputra, S.H, M.E., 

dalam sidang 

pemeriksaan lanjutan 

tanggal 25 Juli 2016, di 

bawah sumpah 

memberikan pendapat 

keahlian sebagai berikut: 
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Pertanyaan 
Terlapor III 

Apa ada dasar pembenar untuk 
pemerintah mengeluarkan kebijakan-
kebijakan persaingan yang anti-
persaingan? 

Jawaban Kalau dalam hukum persaingan, 
kewenangan pemerintah untuk melakukan 
tindakan-tindakan di dalam ekonomi, di 
dalam bisnis, itu disebut sebagai “state-

action doctrine” yaitu pemerintah bisa 
mengambil tindakan-tindakan 

terhadap pasar, maup seperti apa 
pasar yang dikehendaki oleh 

pemerintah, dan pemerintah tidak bisa 
dipersalahkan, atau dengan kata lain 
pemerintah diberikan imunitas 

terhadap kebijakan yang diambil. 
Bahkan bisa dikatakan pelaku usaha 

yang tunduk pada kebijakan itu tidak 
bisa dipersalahkan karena mengikuti 
kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemeritah tersebut. Jadi teorinya adalah 
state-action doctrine. 

 

Pertanyaan 
Terlapor III 

Jadi pelaku usaha tidak bisa dihukum 
ketika melaksanakan kebijakan? 

Jawaban Iya, pelaku usaha tidak bisa dihukum 
ketika melaksanakan kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah. Karena ketika 
dihukum, ke depannya pelaku usaha tidak 
mau melaksanakan kebijakan pemerintah. 
Akibatnya dia akan timbul permasalahan, 
karena tidak semua dapat diselesaikan 
dengan kacamata hukum persaingan. 

 

Pertanyaan 
Terlapor III 

Apabila terjadi kesepakatan pengaturan 
produksi yang dibuat atas dasar inisiasi 
pemerintah dibuat dalam pertemuan yang 
diselenggarakan pemerintah, yang 
draftnya bahkan dibuat pemerintah dan 
disertai sanksi tersebut. Apakah itu 

termasuk pengertian perjanjian pasal 11 
UU No.5/99? 

Jawaban Kalau itu artinya, yang menginisasi adalah 
pihak pemerintah, yang mengfasilitasi 
adalah pihak pemerintah, kalau tidak 
menjalankan akan dijatuhkan sanksi oleh 
pemerintah, itu namanya pemerintah yang 
melakukan kartel. Itu adalah public 
kartel kalau dalam teorinya. 

Pemerintah yang melakukan pengaturan. 
Dalam pasal 11 ini yang menjadi objek 
adalah pelaku usaha, pelaku usaha yang 
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melakukan inisiasi untuk mengatur 
produksi dalam rangka pengaruh harga 
yang tujuannya mendapatkan keuntungan, 
itu yang diinginkan dan diatur oleh Pasal 
11.  
Kalau pemerintah ya itu adalah kebijakan 
pemerintah, karena yang Ibu jelaskan itu 
banyak, contohnya itu bentuk kebijakan 
yang dibuat pemerintah. Misalkan, kasus 
ritel tersebut, para pedagang melakukan 
demo pada kementrian perdagangan, 
kementerian ini memanggil pelaku usaha 
bahwa hal ini mengganggu masyarakat, 
sehingga disini pemerintah minta untuk 
membatasi ekspansi dan melalui perizinan-
perizinan yang ketat. Oleh karena itu ini 

bukanlah kartel karena ini diinisasi 
dan merupakan kebjiakan dari 

pemerintah. 

 

4. Ahli Hukum Tata Usaha 

Negara dan Administrasi 

Negara Dr. Zainal Arifin 

Mochtar, S.H., LL.M., 

dalam sidang 

pemeriksaan lanjutan 

tanggal 21 Juli 2016, di 

bawah sumpah 

memberikan pendapat 

keahlian sebagai berikut: 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Apakah salah satu surat, yang dikeluarkan 
pejabat negara, pejabat publik, surat itu 
harus dianggap sebagai beschikking 
berkaitan dengan beleid yang dari 
pemerintah, manakala seluruh pihak yang 
relevan sudah didengar oleh pejabat publik 

Jawaban Mungkin harus saya lihat bentuk suratnya, 
apakah boleh Yang Mulia? 

Majelis 
Komisi 

Silahkan.  
(Menunjukkan Surat Tanggal 15 
Oktober 2015 dan Surat Tanggal 23 

November 2015 kepada Ahli di depan 
Majelis Komisi) 

Jawaban Saya jelaskan dulu secara teori, jadi yang 
dimaksud beschikking, apakah “bajunya” 
harus keputusan atau ketetapan? Bahkan 
mahasiswa ilmu hukum pun keliru kalau 
beschikking itu harus keputusan. Karena 
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beschikking itu theoretically tergantung 
pada substansi, bukan tergantung pada 
“bajunya”. Apabila isinya adalah 
individual-konkrit adalah beschikking. 
Apapun bentuk bajunya, apakah bajunya 
surat ketetapan, surat izin, yang penting 
isinya, sepanjang isinya memutuskan, 
sepanjang isinya mengenai individual dan 
konkrit, maka itu dapat dianggap 
beschikking yang mengikat secara hukum. 
 
Kedua surat yang ditunjukkan ke 
saya, saya haqqul-yakin bahwa dua-

duanya adalah beschikking, apalagi 

bagiannya ada konsideran, ada bagian 
memutuskan, ada bagian 
penandatanganannya. Kelengkapan ini 
ada di UU No. 30/2014 soal syarat-syarat 
ketetapan. Yang penting isinya memenuhi 
syarat menjadi beschikking. Lalu kemudian 
apa yang diputuskan berkaitan dengan hal 
yang konkrit dan meminta pada individu-
individu tertentu. Maka pembacaan saya 
dalam kedua surat tersebut yang 

merupakan beschikking dan 
merupakan produk hukum yang 

mengikat. 

Pertanyaan 
Terlapor II 

Saudara Ahli, pada surat tersebut ada juga 
pencantuman sanksi yakni “perusahaan 
yang tidak mengikuti akan terkena 
sanksi”, jadi pejabat yang berwenang 
dalam hal ini Pak Dirjen menyatakan 
bahwa perusahaan yang tidak 
melaksanakan keputusan ini akan 
dikenakan sanksi. Apakah hal tersebut 
semakin menguatkan keyakinan saudara 
Ahli? 

Jawaban Bisa dilihat dari bentuk formalnya, ketika 
ia menyatakan keputusan maka itu 
keputusan. Saya melihat dalam bentuk 
materiil itu adalah beschikking karena 
mengatur individu dan konkrit. Apalagi 
secara formil kata keputusan itu diulang 
berkali-kali. Nah, menurut saya secara 
formal dan materiil saya yakin itu 
adalah beschikking. 

 

32.2.4.12.3 Alat Bukti Surat atau 

Dokumen: -----------------------  

1. Surat No. 

15043/PK.010/F/10/20
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15 tanggal 15 Oktober 

2015 tentang 

Penyesuaian Populasi 

Parent Stock (PS) yang 

dikeluarkan oleh Dirjen 

PKH Kementerian 

Pertanian (“Keputusan 

Dirjen PKH No. 

15043/2015”). Surat ini 

berisi kebijakan dan 

perintah dari Pemerintah 

(Kementerian Pertanian) 

kepada para pelaku 

usaha yang dialamatkan, 

untuk melakukan 

pengafkiran dini Parent 

Stock (PS) sebanyak 2 

(dua) juta ekor. -----------  

2. Surat No. 

23071/PK.230/F/11/20

15 tanggal 23 November 

2015 tentang Afkir Dini 

Bibit Ayam Ras (PS) yang 

dikeluarkan oleh Dirjen 

PKH Kementerian 

Pertanian (“Keputusan 

Dirjen PKH No. 

23071/2015”). Surat ini 

berisi kebijakan dan 

perintah dari Pemerintah 

(Kementerian Pertanian) 

kepada para pelaku 

usaha untuk 

melanjutkan pengafkiran 

dini tahap kedua. Surat 

ini lebih tegas dengan 
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adanya ancaman 

pemberian sanksi pada 

pihak yang tidak 

melakukan keputusan 

tersebut. -------------------  

32.2.4.12.4 Alat Bukti Keterangan Pelaku 

Usaha: ---------------------------  

Terlapor IX PT Wonokoyo 

Jaya Corporindo (Bapak Lie 

Soegijo dan Bapak Heri 

Setiawan) dalam sidang 

pemeriksaan lanjutan tanggal 

15 Agustus 2016, 

memberikan keterangan 

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

Pertanyaan 
Investigator 

Adanya surat dari Dirjen Peternakan pada 
tanggal 15 Oktober 2015 itu seperti apa, 
apakah memang baru keluar angka 
prosentase atau angka prosentase itu 
sudah keluar sebelumnya? 

Jawaban Saat itu angka belum pasti hingga 
kemudian ada pengalihan ke pemerintah 
untuk menentukan angkat itu hingga 
kemudian diputuskan oleh pemerintah. 
Oleh karena itu dalam surat tersebut 
tercantum kalimat “Maka kami 
mengambil keputusan”. Jadi 
prosentase angka itu merupakan 
keputusan dari pemerintah untuk 
karena kesepakatan tanggal 14 September 
2015 masih ada perdebatan. 

Pertanyaan 
Investigator 

Setelah adanya kesepakatan itu kemudian 
PT Wonokoyo Jaya Corporindo melakukan 
afkir dini pada tanggal 24 Oktober-26 

Oktober. Butuh berapa lama PS itu 
kemudian dapat dirasakan dampaknya? 

Jawaban 21 hari atau sebulan kemudian 

Pertanyaan 
Investigator 

Kapan pelaku usaha lain melakukan 
pengafkiran dini? 

Jawaban Karena kami tidak melakukan cross-
monitoring sehingga kami tidak tahu 
detailnya 

Pertanyaan 
Investigator 

Kapan laporan terkait melakukan atau 
tidak melakukan afkir dini itu 
disampaikan? 

Jawaban Rapat berikutnya saya sudah melakukan 
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sebagian. Pada rapat sekitar bulan 
Oktober setelah keluar instruksi kedua. 
Artinya semua menunggu sampai ada 
ketegasan untuk kemudian mereka baru 
melakukan afkir dini. 

Pertanyaan 
Investigator 

Artinya semua melakukan setelah ada 
instruksi kedua tanggal 15 Oktober 

2015? 

Jawaban Iya. 

 

(Halaman 31-32 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi Sdr. Muladno tanggal 18 Mei 2016) 

 

32.2.4.13 Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, 

terbukti bahwa kegiatan afkir PS yang 

dilakukan oleh Terlapor IX merupakan 

perbuatan yang bertujuan melaksanakan 

peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku, sehingga harus dikecualikan dari 

Pasal 11 UU No. 5/1999. ----------------------  

32.2.5 Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, terbukti 

bahwa kegiatan afkir PS yang dilakukan oleh Terlapor 

IX merupakan perbuatan yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku, sehingga harus dikecualikan dari Pasal 11 UU 

No. 5/1999. -----------------------------------------------------  

32.3 Kesimpulan Pemenuhan Unsur Pasal 11 UU No. 5/1999. ---------  

32.3.1 Unsur Perjanjian. ----------------------------------------------  

32.3.1.1 Sebagaimana sebelumnya telah diuraiakan 

pada dalil-dalil hasil persidangan Majelis 

Komisi di atas, penandatanganan 

Dokumen 14 September 2015 bukanlah 

dalam konteks kesepakatan dalam artian 

pembentukan perjanjian (overeenkomst), 

melainkan hanya sebagai suatu perbuatan 

bersama (gesamtakt) yang berbeda dengan 

konteks perjanjian yang dimaksud di 

dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Hal 

ini semakin diperkuat lagi dengan tidak 
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adanya tanda tangan direksi atau pihak 

yang berwenang dari PT Wonokoyo Jaya 

Corporindo di dalam Dokumen 14 

September 2015. Atas tanda tangan yang 

dibubuhkan oleh karyawan Terlapor IX, 

yakni Bapak Heri Setiawan, tidaklah 

mengikat perusahaan. -------------------------  

32.3.1.2 Bahwa, dokumen tanggal 14 September 

2015 bukanlah dokumen hasil negosiasi 

atau perundingan dengan para Terlapor, 

melainkan merupakan suatu hasil 

perbuatan bersama (gesamtakt atau jointly-

act) sebagai bentuk kepatuhan terhadap 

kebijakan dan instruksi Pemerintah RI c.q. 

Kementerian Pertanian c.q. Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

guna mencari solusi atas keterpurukan 

harga live bird yang diderita oleh peternak 

rakyat. --------------------------------------------  

32.3.1.3 Bahwa antar para pelaku usaha tidak 

pernah membahas sendiri, melakukan 

negosiasi sendiri (sebagaimana wajarnya 

proses membuat perjanjian) di luar 

pertemuan yang selalu diinisiasi dan 

dipimpin oleh pihak Pemerintah (yakni 

Kementerian Pertanian). Bahkan semua 

bahan pembahasan dan akhirnya poin-

poin hasil rapat yang kemudian tertuang 

dalam dokumen tanggal 14 September 

2016 itu pun dipaksakan oleh pihak 

Pemerintah kepada para pelaku usaha. ----  

32.3.1.4 Demikian pula perihal 

penandatanganannya, walaupun ada 

beberapa pihak yang hadir dalam rapat 14 

September 2015 tersebut yang tidak 

mempunyai kewenangan untuk mengikat 
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perusahaannya terhadap suatu perjanjian, 

pihak Pemerintah melalui Dirjen PKH 

Kementan tetap memaksakan agar 

dokumen tersebut ditandatangani. Hal ini 

semakin memperjelas bahwa sejak semula 

pun, memang dokumen 14 September 

2015 itu dibuat dan kemudian 

ditandatangani hanya sebagai bentuk 

komitmen dan kepatuhan para pelaku 

usaha kepada pemerintah yang berwenang 

saat itu yakni Dirjen PKH Kementan. -------  

32.3.1.5 Bahwa pemaksaan yang dimaksud 

dilakukan dengan cara menyatakan secara 

lisan akan ada sanksi yang dikenakan 

kepada perusahaan yang tidak patuh, 

yakni peninjauan ulang terhadap 

rekomendasi impor perusahaan. Walaupun 

disampaikan secara lisan, namun karena 

dinyatakan secara tegas dan serius oleh 

seorang pejabat yang berdasarkan 

kewenangannya jelas mempunyai peran 

untuk memproses ataupun menghambat 

suatu rekomendasi impor GPS untuk para 

breeder, maka hal ini jelas merupakan 

ancaman nyata bagi keberlangsungan 

masing-masing usaha para breeder yang 

“hidup-mati” nya sangat tergantung 

kepada impor GPS tersebut. ------------------  

32.3.1.6 Walaupun akhirnya dokumen 14 

September 2015 ditandatangani oleh 

Bapak Heri Setiawan dari Terlapor IX, 

perusahaan sendiri tidak pernah 

menganggap adanya perjanjian atas 

Dokumen 14 September 2015 tersebut. Hal 

ini dibuktikan dengan tidak adanya 

pelaksanaan poin-poin hasil Dokumen 14 
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September 2015 tersebut. Adapun 

pelaksanana afkir dini tidak ada 

hubungannya dengan dokumen 14 

September 2015, melainkan didasarkan 

adanya intruksi dari pejabat negara berupa 

keputusan tata usaha negara dengan Surat 

Tanggal 15 Oktober 2015 dan dilanjutkan 

dengan Surat 23 November 2015. -----------  

32.3.1.7 Perlu diperhatikan bahwa satu-satunya 

poin Dokumen 14 September 2015 yang 

kebetulan dilaksanakan oleh Terlapor IX 

hanyalah pelaksanaan afkir dini. Hal mana 

pun telah diketahui semata-mata hanya 

untuk melaksanakan instruksi pemerintah 

pada Surat 15 Oktober 2015 dan Surat 23 

November 2015. Sementara itu, semua 

poin-poin lain “kesepakatan” dari 

Dokumen 14 September 2015, sama sekali 

tidak pernah dilaksanakan oleh Terlapor 

IX. Hal ini menunjukkan kekonsistenan 

sikap Terlapor IX yang memang sejak 

semula tidak pernah sepakat, dan tidak 

pernah terikat dengan Dokumen 14 

September 2015. --------------------------------  

32.3.1.8 Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti 

pula bahwa Terlapor IX tidak memenuhi 

“Unsur Perjanjian” sebagaimana 

dituduhkan berdasarkan Pasal 11 UU 

Nomor 5 Tahun 1999. -------------------------  

32.3.2 Unsur Pelaku Usaha Pesaing. -------------------------------  

Bahwa sepanjang pengetahuan Terlapor IX, para 

Terlapor merupakan perusahaan yang melakukan 

kegiatan usaha di bidang peternakan dan pembibitan 

ayam, selain kegiatan usaha lainnya. ----------------------  

32.3.3 Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga. -----------------  
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Bahwa dalam LDP halaman 24-25, Tim Investigator 

pada intinya mendalilkan bahwa pengafkiran indukan 

ayam (PS) dilakukan dengan tujuan untuk menaikan 

harga DOC FS, sehubungan dengan keterpurukan 

harga ayam ras hidup di tingkat peternak. Lebih lanjut, 

menurut LDP, ".. berkurangnya pasokan DOC yang 

dilakukan oleh perusahaan pembibitan secara bersama-

sama pasti akan mempengaruh harga DOC menjadi 

naik. Naiknya harga DOC secara langsung akan 

memberikan dampak pada naiknya harga Live Bird," 

sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak 

mahalnya harga ayam karkas (daging ayam) di Pasar. 

Berdasarkan penyelidikan Tim Investigator, harga DOC 

FS dan Live Bird sempat jatuh hingga dibawah Harga 

Pokok Produksi (HPP) sebelum adanya kesepakatan, 

namun kemudian terjadi kenaikan harga DOC FS 

sebesar Rp. 1000 hingga Rp. 3.000 per ekor. -------------  

Berikut tanggapan Terlapor IX atas dalil Tim 

Investigator tersebut diatas: ---------------------------------  

32.3.3.1 Bahwa unsur bermaksud mempengaruhi 

harga adalah terkait dengan unsur 

perjanjian/kesepakatan, dimana 

kesepakatan antara para pelaku kartel 

ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut.  

Unsur ini tidak terpenuhi atas Terlapor IX, 

karena (i) tidak ada kesepakatan karena 

pengafkiran ayam dilakukan demi 

memenuhi instruksi dari Departmen 

Pertanian; dan (ii) sekalipun dianggap ada 

kesepakatan, hal itu adalah untuk 

mematuhi Instruksi Kementerian Pertanian 

untuk melakukan pengafkiran ayam, dan 

bukan untuk mempengaruhi harga. --------  

32.3.3.2 Bahwa sebagaimana telah Terlapor IX 

singgung sebelumnya, Terlapor IX tidak 

sependapat dengan rencana pengafkiran 
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PS demi menaikan harga DOC FS, karena 

fluktuasi harga DOC FS disebabkan oleh 

adanya perusahaan yang menguasai 

sebagian besar pangsa pasar. Hal ini telah 

disampaikan oleh Terlapor IX dalam 

Suratnya kepada Direktur Pembibitan 

Ternak Kementerian Pertanian RI Nomor 

168/Dir/BF/IV/15 tertanggal 10 April 

2015, yang kami kutip sebagai berikut: ----  

"Fakta dan realita di lapangan 

menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan 

dalam distribusi (penjualan) DOC FS. 

Dengan pertimbangan tertentu, ada 

perusahaan yang justru sebagian besar 

produksi DOC FS-nya didistribusikan 

(dijual) ke segmen pasar Internal sedangkan 

sisanya menyasar segmen Eksternal. 

Sebaliknya, justru ada perusahaan yang 

sebagian kecil produksi DOC FS-nya 

dibudidayakan sendiri/Internal Farm dan 

Pola Kemitraan. Sedangkan sebagian besar 

produksi DOC FS-nya menyasar Segmen 

Eksternal (dijual bebas ke peternak 

mandiri/peternak rakyat). 

 

Implikasi dari pola distribusi (penjualan) 

DOC FS yang mengutamakan segmen pasar 

Internal inilah yang bisa menyebabkan 

fluktuasi harga ayam besar (live bird) di 

pasar. Dengan menguasai produksi ayam 

besar (live bird) yang dihasilkan dari 

budidaya sendiri/Internal Farm dan pola 

kemitraannya, maka perusahaan tersebut 

mempunyai "kekuasaan besar" untuk 

mengendalikan harga di pasar. 
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Berdasarkan kajian tersebut di atas, 

seharusnya dapat ditelusuri faktor utama 

penyebab kemelut yang terjadi dalam 

Industri Perunggasan Nasional. Dengan 

demikian dapat dilakukan upaya-upaya 

yang bersifat spesifik, sistimatis dan 

transparan,  serta menghindari kesan 

keberpihakan." 

32.3.4 Unsur Mengatur Produksi dan/atau Pemasaran 

Barang/Jasa. ---------------------------------------------------  

Unsur mengatur produksi dan/atau pemasaran 

barang/jasa diuraikan pada halaman 25-26 LDP. 

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengaturan 

produksi adalah pengaturan produksi bibit ayam 

pedaging dan pengaturan DOC FS. Menurut LDP, 

dalam rangka melakukan pengaturan produksi DOC 

FS, para pelaku usaha telah melakukan pengafkiran PS 

sebanyak 6 juta ekor serta memotong Hatchery Egg 

(HE) FS sebesar 40%. -----------------------------------------   

Berikut tanggapan Terlapor IX atas dalil Tim 

Investigator tersebut diatas: ---------------------------------  

32.3.4.1 Bahwa sebagaimana diuraikan dalam butir 

C.1. di atas, unsur bermaksud 

mempengaruhi produksi adalah juga 

terkait dengan unsur 

perjanjian/kesepakatan, dimana 

kesepakatan antara para pelaku kartel 

ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut.  

Unsur ini tidak terpenuhi atas Terlapor IX, 

karena (i) tidak ada kesepakatan karena 

pengafkiran ayam dilakukan demi 

memenuhi instruksi dari Departmen 

Pertanian; dan (ii) sekalipun dianggap ada 

kesepakatan, hal itu dilakukan semata-

mata dengan tujuan untuk mematuhi 

Instruksi Kementerian Pertanian. ------------  
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32.3.4.2 Bahwa selanjutnya, dalil Tim Investigator 

mengenai pemotongan HE FS adalah keliru 

dan tidak berdasar, karena Terlapor IX 

sama sekali tidak pernah melakukan 

pengafkiran HE FS. Berdasarkan prinsip 

hukum umum, dalil-dalil yang tidak 

didukung bukti haruslah ditolak, hal ini 

sejalan dengan ketentuan hukum acara 

perdata yang mewajibkan pihak yang 

mendalilkan mengenai suatu peristiwa 

hukum untuk membuktikan kebenaran 

peristiwa tersebut. ------------------------------   

Pasal 283 RBg/163 HIR:  

“Barangsiapa mengatakan mempunyai 

suatu hak atau mengemukakan suatu 

perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, 

atau untuk membantah hak orang lain, 

haruslah membuktikan adanya perbuatan 

itu.” 

Pasal 1865 KUH Perdata:  

“Barang siapa yang mengajukan peristiwa-

peristiwa atas mana ia mendasarkan 

sesuatu hak, diwajibkan membuktikan 

peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang 

siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa 

guna pembantahan hak orang lain, 

diwajibkan juga membuktikan peristiwa-

peristiwa itu.” 

32.3.5 Unsur Mengakibatkan Terjadinya PrAktak Monopoli 

dan/atau PrAktak Persaingan Usaha Tidak Sehat. ------  

Pada halaman 26 LDP diuraikan mengenai terjadinya 

prAktak monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 

dengan mana kesepakatan yang dilakukan oleh ke-12 

Pelaku Usaha telah mengakibatkan berkurangnya 

pasokan DOC dan secara langsung mengurangi 

pasokan live bird di pasar. Berkurangnya pasokan DOC 
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dan live bird secara bersama-sama di waktu yang sama 

akan mengakibatkan kenaikan harga DOC dan live bird 

di pasar, sehingga secara langsung telah merugikan 

masyarakat sebagai konsumen. -----------------------------   

32.3.6 Berikut tanggapan Terlapor IX atas dalil Tim 

Investigator tersebut di atas: --------------------------------  

32.3.6.1 Bahwa perumusan Pasal 11 UU No. 

5/1999 mengadopsi prinsip rule of reason, 

sehingga adanya kesepakatan untuk 

mengatur harga ataupun  pemasaran atau 

produksi suatu barang/jasa dilarang 

hanya apabila tindakan tersebut 

menimbulkan adanya prAktak monopoli 

dan/atau persaingan usaha tidak sehat. ---  

32.3.6.2 Dalam LDP, terdapat beberapa kelemahan 

yang mendasar pada luas dan dalamnya 

tingkat analisis yang digunakan oleh 

investigator untuk mendasari dugaan 

prAktak kartel yang terjadi. Faktanya, 

apabila dilihat secara menyeluruh 

berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku 

di dalam ilmu ekonomi, tidak dapat secara 

langsung disimpulkan bahwa kenaikan 

harga live bird dan ayam karkas di pasar 

semata-mata hanya disebabkan oleh 

tindakan pengafkiran dini yang dilakukan 

oleh para Terlapor dan beberapa 

perusahaan lainnya, yang dapat kami 

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

32.3.6.3 Terdapat Ketidaktepatan Penggunaan Price 

Theory sebagai Dasar Argumentasi, karena 

Kondisi penurunan supply yang 

meningkatkan harga hanya terjadi pada 

saat kuantitas permintaan tidak berubah 

(tetap). --------------------------------------------  
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a. Berdasarkan LDP, dasar argumentasi 

yang digunakan oleh investigator 

untuk menilai adanya prAktak kartel 

adalah price theory yang menyatakan 

bahwa kondisi ekuilibrium (steady 

state) terjadi berdasarkan interaksi 

antara fungsi permintaan dan fungsi 

penawaran di dalam pasar. Dengan 

kata lain, dugaan KPPU akan adanya 

prAktak kartel didasari oleh 

pemahaman bahwa penurunan 

kuantitas supply (penawaran) DOC FS 

oleh para Terlapor meningkatkan 

harga daging ayam di pasar. ------------    

 

b. Namun demikian, kondisi ini hanya 

akan terjadi apabila pasar berada 

dalam kondisi ceteris paribus (kondisi 

faktor lain yang tetap, tidak berubah 

sama sekali). Oleh karenanya, klaim 

Tim Investigator dalam LDP hanya 

berlaku apabila faktor lain pembentuk 

harga, dalam teori yang digunakan 

adalah fungsi permintaan, berada 

pada kondisi yang identik dengan 

posisi sebelum terjadinya penurunan 

penawaran. Apabila ternyata terjadi 

perubahan pada fungsi permintaan, 

misalnya permintaan dalam pasar 

ternyata meningkat, maka kenaikan 

harga mutlak akan terjadi, bahkan 

tanpa adanya penurunan penawaran 

dalam pasar. -------------------------------  

c. Perubahan harga, baik pada DOC PS 

maupun Live Bird, pada kasus ini 

harus ditelaah faktor penyebabnya, 
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apakah disebabkan oleh peningkatan 

permintaan dalam pasar atau 

penurunan penawaran oleh produsen. 

d. Bahwa tindakan pengafkiran dini 

dilakukan oleh Para Terlapor pada 

akhir tahun 2015 yang berdekatan 

dengan hari raya Natal (25 Desember 

2015), Tahun Baru 2016 (1 Januari 

2016) dan Hari Raya Imlek (8 Februari 

2016). Sebagaimana diketahui secara 

umum, terdapat kenaikan permintaan 

(demand) terhadap Live Bird / ayam 

karkas pada hari-hari menjelang hari 

raya tersebut. Oleh karenanya, 

terdapat faktor lain yang 

mempengaruhi permintaan (demand) 

sehingga kondisi sebelum 

dilakukannya pengafkiran dini tidak 

sama dengan kondisi setelah 

dilakukanya pengafkiran dini. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pasar (dalam hal ini Live Bird dan 

ayam karkas) tidak berada dalam 

kondisi ceteris paribus karena kondisi 

faktor-faktor lain, dalam hal ini 

permintaan, bersifat tidak tetap dan 

berubah dalam rentang waktu 

tersebut. ------------------------------------  

32.3.6.4 Analisa LDP tidak memperhitungkan 

peranan Skema rantai distribusi, dimana 

peningkatan harga di tingkat konsumen 

dapat pula disebabkan oleh peningkatan 

risk premium pada rantai distribusi. --------  

a. Sebagaimana investigator uraikan di 

dalam LDP, terdapat skema rantai 

distribusi dari breeder hingga ayam 
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karkas berada di tangan konsumen 

akhir, yaitu sebagai berikut (vide bukti 

halaman 7 LDP): --------------------------  

 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa setelah breeder, 

yang menjadi bidang usaha Terlapor 

IX terdapat beberapa rantai distribusi 

lainnya sebelum ayam broiler berada 

di tangan konsumen, yaitu (1) 

Peternak DOC FS yang membuat DOC 

FS menjadi Live Bird; (ii) Broker Live 

Bird; (iii) Bandar Pemotongan Ayam; 

(iv) Pengecer ayam karkas; dan (v) 

Lapak Karkas. -----------------------------  

b. Berdasarkan teori di dalam ilmu 

ekonomi yang dikaitkan dengan 

institutional economic terkait dengan 

transaction cost. Dari breeder sampai 

dengan Peternak DOC FS terdapat 

resiko gagal jual yang sebagian oleh 

breeder didistribusikan kepada 

Peternak DOC FS sebagai middlemen 

dalam skema tersebut, begitu juga 

selanjutnya sampai dengan ayam 

karkas berada di tangan konsumen. 

Hal ini menyebaban kenaikan harga 

yang sangat signifikan dari breeder 
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sampai dengan ayam karkas berada di 

tangan konsumen. ------------------------  

c. Selain itu, terdapat juga risk premium 

pada masing-masing middlemen. Risk 

premium ini, layaknya cost, akan 

menjadi besar secara apabila dipecah 

menjadi bagian-bagian kecil 

(diseconomies of scale of risk) yang 

akan ditransmisikan kepada harga 

jual sampai dengan saat ayam karkas 

berada di tangan konsumen. Perlu 

juga diketahui bahwa Risk premium 

pada dasarnya juga dibentuk oleh 

berbagai macam variabel, antara lain: 

(i) resiko gagal jual pada masing-

masing rantai distribusi, (ii) fungsi 

utilitas masing-masing distributor 

terkait dengan resiko, (iii) kondisi 

makro dan mikro ekonomi, dan (iv) 

random events/variables. ----------------  

d. Karenanya, harga jual di pasar pada 

akhirnya dapat menjadi lebih tinggi 

pada panjangnya rantai distribusi 

akibat kehadiran harga pokok yang 

ditambah dengan risk premium di 

masing-masing rantai distribusi, yaitu 

dari breeder sampai dengan ayam 

karkas berada di tangan konsumen. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa kenaikan harga Live Bird dan 

ayam karkas dapat juga disebabkan 

juga oleh peningkatan risk premium di 

masing-masing rantai distributor yang 

panjang. ------------------------------------   

32.3.6.5 Kenaikan harga yang dimaksud dalam LDP 

adalah harga nominal, bukan harga riil, 
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kenaikan harga nominal lumrah terjadi 

apabila disebabkan oleh faktor inflasi 

dalam perekonomian. --------------------------  

a. Bahwa peningkatan harga pada 

periode November hingga Januari, 

yang kembali diduga merupakan 

akibat dari penurunan supply oleh 

perusahaan penyedia daging ayam, 

sebagaimana disebut di dalam LDP 

adalah harga nominal (harga yang 

terjadi di pasar terlepas dari nilai riil 

uang).  --------------------------------------  

b. Bahwa perubahan harga nominal 

sangat mungkin terjadi namun tidak 

memberikan dampak secara riil pada 

tingkat permintaan, penawaran 

maupun tingkat harga riil ekonomi. 

Oleh karena itu, kenaikan tingkat 

harga sebagaimana diklaim dalam LDP 

masih memerlukan penyelidikan 

tambahan, apakah kenaikan harga 

hanya bersifat nominal sebagai 

dampak dari inflasi yang terjadi di 

perekonomian. -----------------------------  

c. Poin-poin analisis sebagaimana 

diuraikan di atas memiliki keterkaitan 

antar satu sama lain dalam tingkatan 

yang berbeda. Dengan menilik kondisi 

model Cobweb dan mengaplikasikan 

ke dalam kondisi kasus ini, model 

Cobweb menyatakan bahwa fungsi 

penawaran oleh produsen memiliki 

keterkaitan dengan variabel harga 

pada masa lalu (t-1) namun fungsi 

permintaan oleh konsumen memiliki 

keterkaitan variabel harga pada masa 
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kini (t). Kondisi ini dapat 

menyebabkan tidak sinkronnya 

kuantitas penawaran akibat kesalahan 

prediksi oleh produsen, yang adalah 

alami pada dasarnya. --------------------   

Grafik 1. Inflasi Month on Month Indonesia periode 2015 – 2016 

 

 

Sumber: www.tradingeconomics.com 

 

d. Merujuk pada data inflasi Month of 

Month (MoM) Indonesia pada tahun 

2015, terlihat pada grafik 1 terjadi 

penurunan laju inflasi sepanjang 

bulan Juli 2015 s.d. bulan Oktober 

2015, bahkan sempat terjadi inflasi 

bernilai negatif pada Oktober 2015. 

Penurunan laju inflasi yang secara 

konstan menandakan bahwa terjadi 

penurunan laju harga di pasar yang 

dapat menimbulkan disinsentif bagi 

produsen untuk mempertahankan 

tingkat output. -----------------------------  

e. Pada kondisi ini, penurunan output 

adalah sesuatu yang wajar bagi 

produsen, seperti dikemukakan dalam 

model Cobweb. Namun kemudian, 

pada akhir tahun 2015 terjadi 

peningkatan inflasi MoM secara 

http://www.tradingeconomics.com/
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signifikan hingga kemudian menurun 

kembali pada awal tahun 2016. Hal ini 

dapat mengindikasikan bahwa terjadi 

peningkatan konsumsi dalam 

masyarakat secara umum, yang 

sedikit banyak berdampak pada 

konsumsi daging ayam. Dugaan 

berdasarkan informasi yang terbatas 

ini adalah terjadinya peningkatan 

permintaan dalam pasar pada saat 

produsen masih berproduksi pada 

level output berdasarkan tingkat harga 

di masa lalu, sehingga menciptakan 

peningkatan harga daging ayam pada 

masyarakat; karenanya dugaan 

kenaikan harga akibat prAktak kartel 

dapat sebagaimana didalilkan dalam 

LDP, dapat diragukan. -------------------  

32.3.6.6 Pengafkiran dini DOC PS merupakan 

reasonable necessity dan tidak 

mengakibatkan kerugian kepentingan 

umum dan masyarakat. -----------------------  

a. Bahwa perlu dipahami juga, 

keputusan penurunan produksi DOC 

FS pada periode akhir tahun 2015 

adalah keputusan logis secara Ilmu 

Ekonomi dan perlu untuk dilakukan 

(reasonable necessity). Hal ini karena 

(i) perlambatan pertumbuhan 

perekonomian yang menghadirkan 

tantangan yang semakin berat akibat 

tidak menentunya tingkat konsumsi 

dalam masyarakat, (ii) pelemahan nilai 

tukar yang cenderung akan 

berlangsung di masa depan, (iii) serta 

minimnya investasi yang terlihat dari 
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melemahnya nilai tukar dan IHSG. 

Kondisi ini berkorelasi dengan 

perlambatan laju produksi di kalangan 

produsen, tidak hanya pada industri 

ayam ras pedaging, namun bagi 

pelaku usaha pada umumnya. ---------  

                            Grafik 2. Laju Pertumbuhan GDP Indonesia 2012 – 2015 

 

Sumber: Bank Indonesia, 2016 

 

                         Grafik 3. Pergerakan Jakarta Composite Index, 2014 – 2015 

 

Sumber: Statistik Bursa Efek Jakarta, 2015 

 

Grafik 4. Pergerakan Nilai Tukar IDR terhadap USD periode April 2015 – 

Mar 2016 
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Sumber: Bloomberg Business, 2016 

 

b. Kondisi-kondisi ini menunjukkan 

bahwa penurunan jumlah produksi 

oleh produsen daging ayam 

merupakan hal yang lumrah dan 

bukan merupakan sebuah inisiasi 

untuk mendapatkan keuntungan 

monopolis melalui suatu kesepakatan 

kartel. ---------------------------------------  

c. Terkait dengan klaim bahwa kondisi 

diduga kartel merugikan masyarakat 

umum, klaim ini belum dapat 

dibuktikan secara ilmu ekonomi. 

Praktik kartel pada dasarnya akan 

menyebabkan 3 hal:  ---------------------  

 Penurunan consumer surplus 

 Consumer surplus merupakan 

selisih antara Willingness to Pay 

konsumen dengan tingkat harga 

yang terjadi di pasar. Semakin 

besar selisih ini menandakan 

bahwa semakin besar consumer 

surplus dan semakin besar 

tingkat utilitas konsumen dalam 

perekonomian. Kartel 

menyebabkan turunnya cosumer 
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surplus secara umum yang 

sebagian nilainya ditransfer 

kepada producer menjadi 

producer surplus. 

 Peningkatan producer surplus 

 Producer surplus merupakan 

selisih antara Willingness to Sell 

produsen dengan tingkat harga 

yang terjadi di pasar. Semakin 

besar selisihnya semakin besar 

produsen surplus menandakan 

semakin besar tingkat economic 

profit yang dinikmati oleh 

produsen. Dalam hal ini, kartel 

menyebabkan meningkatnya 

producer surplus akibat transfer 

sebagian consumer surplus 

kepada produsen. 

 Terjadinya Deadweight Loss 

dalam pasar 

Deadweight Loss merupakan 

potensi ekonomi yang hilang 

(tingkat kepuasan optimum yang 

dapat dicapai oleh total konsumen 

dalam pasar dan tingkat produksi 

efisien yang optimum 

menggunakan sumber daya yang 

tersedia dalam pasar) akibat 

distorsi dalam pasar. 

d. Untuk dapat mengukur kondisi ini, 

diperlukan fungsi permintaan 

konsumen untuk mengukur 

willingness to pay dari masyarakat dan 

fungsi penawaran produsen untuk 

mengukur tingkat produksi efisien 
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dalam ekonomi. Namun demikian, di 

dalam LDP, tidak terdapat fungsi dan 

data permintaan daging ayam di 

masyarakat, sehingga tidak 

memungkinkan diukurnya Deadweight 

Loss yang terjadi akibat dugaan kartel 

tersebut. Selain itu, belum bisa juga 

dibuktikan bahwa terjadi penurunan 

surplus pada konsumen dan apabila 

terbukti terjadi apakah surplus yang 

hilang pada konsumen berpindah 

menjadi milik produsen, atau 

sebaliknya, apakah terjadi 

peningkatan producer surplus pada 

tingkat produsen diakibatkan oleh 

sebagian consumer surplus beralih 

menjadi producer surplus. ---------------   

32.3.6.7 Bahwa selain itu, fluktuasi harga DOC FS 

dan live bird juga dapat diakibatkan oleh 

struktur pasar yang didominasi oleh 

pemain-pemain besar yang menguasai 

pangsa pasar secara signifikan. Ketiadaan 

data pendukung mengenai market share 

dari masing-masing perusahaan penyedia 

bibit ayam ras pedaging menimbulkan 

kesulitan dalam menghitung besaran 

indikator konsentrasi dalam paradigma 

struktur metode SCP, namun demikian, 

pendekatan dapat dilakukan berdasarkan 

keputusan pengafkiran atas kewenangan 

mutlak Direktur Jenderal Peternakan. 

Dalam pendekatan ini, market share 

masing-masing perusahaan diasumsikan 

setara dengan jumlah pemotongan yang 

diwajibkan kepada masing-masing 
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perusahaan oleh Direktur Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan. ----------   

32.3.6.8 Bahwa apabila menggunakan data 

tersebut, maka konsentrasi CR4 adalah 

sebesar 84.8%, menandakan bahwa sudah 

terdapat tingkat konsentrasi yang tinggi di 

antara 4 perusahaan terbesar dalam pasar 

dengan bentuk pasar berupa pasar 

oligopoly yang mengarah ke pasar 

monopoly. Sedangkan apabila 

menggunakan indikator CR8, tingkat 

konsentrasi yang didapat adalah 95.97% 

menandakan bahwa 4 perusahaan terbesar 

selanjutnya hanya memiliki porsi pasar 

gabungan sebesar 11.31%. Bentuk pasar 

dengan konsentrasi sebesar 11.31% berupa 

pasar monopolistic competition, dengan 

kecenderungan mengarah kepada pasar 

bentuk perfect competition. Kondisi ini 

menandakan bahwa selain 4 perusahaan 

besar, perusahaan lain dalam pasar 

merupakan pemain residual yang tidak 

memiliki kekuatan untuk tidak mengikuti 

tingkat harga yang didiktekan oleh 

perusahaan besar (dominant firm). 

Perusahaan residual dalam kasus ini, 

secara alami, bertindak sebagai price taker, 

perilaku produsen dalam pasar persaingan 

sempurna, sedangkan perusahaan 

dominan bertindak sebagai price maker. 

 

Diagram 1. Diagram Konsentrasi Pasar 

menggunakan metode CR4 dan CR8 
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                                      Sumber: Diolah dari Laporan KPPU 

 

Penggunaan indikator umum lainnya, 

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) 

menunjukkan tingkat konsentrasi serupa. 

HHI pada 2 perusahaan teratas mencapai 

angka 3051.09, menandakan bahwa 2 

perusahaan terbesar sudah memiliki 

tingkat konsentrasi yang sangat tinggi. 

Apabila penghitungan HHI dilanjutkan 

kepada 4 perusahaan terbesar dan kepada 

keseluruhan perusahaan maka angka yang 

didapatkan adalah sebesar 3125.16 (4 

perusahaan terbesar) dan 3164.62 

(keseluruhan). Kondisi ini menandakan 

bahwa pasar memiliki tingkat konsentrasi 

yang tinggi, namun konsentrasi tinggi ini 

terletak pada 2 perusahaan terbesar dalam 

pasar. ---------------------------------------------  

 

Grafik 6. Indeks Konsentrasi Pasar menggunakan metode HHI 
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Sumber: Diolah dari Laporan KPPU 

 

Bahwa kondisi tingginya konsentrasi pasar 

pada 2 perusahaan teratas dalam skema 

produksi ayam ras pedaging menciptakan 

bentuk pasar ologipoli dengan adanya 

market leader, perusahaan – perusahaan 

dengan posisi dominan yang secara tidak 

langsung dapat mendikte kuantitas 

produksi perusahaan-perusahaan kecil 

sehingga memiliki peluang mendikte 

tingkat harga di pasar. Kondisi ini dapat 

terjadi karena adanya kinked demand curve 

pada pasar oligopoly dan ketidakmampuan 

natural perusahaan-perusahaan tidak 

dominan (residual) untuk tidak mengikuti 

kondisi yang diciptakan oleh perusahaan 

dominan (terkait struktur biaya). ------------  

32.3.6.9 Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas 

bahwa analisa yang disajikan dalam LDP 

tidak cukup untuk membuktikan bahwa 

tindakan pengafkiran DOC PS yang 

dilakukan oleh Pelaku Usaha, termasuk 

Terlapor IX, merupakan sebab langsung 

dari naiknya harga DOC FS dan live bird di 

pasar. Dengan mempertimbangkan 

perumusan Pasal 11 UU No. 5/1999 yang 

mengadopsi sistim rule of reason, maka 
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tidak terbuktinya tindakan kartel yang 

diduga dengan akibat yang ditimbulkan 

mengakibatkan tidak adanya pelanggaran 

terhadap Pasal 11 UU No. 5/1999 yang 

dilakukan oleh Pelaku Usaha, khususnya 

Terlapor IX. --------------------------------------  

32.3.7 Terlapor IX memiliki alasan pembenar untuk 

melakukan Pengafkiran PS, sehingga harus 

dikecualikan dari ketentuan UU No. 5/1999 

berdasarkan Pasal 50 huruf a. ------------------------------  

32.3.7.1 Bahwa tindakan pemotongan / pengafkiran 

Induk Ayam Pedaging (Parent Stock / PS) 

merupakan pelaksanaan dalam rangka 

menjalankan peraturan perundangan yang 

berlaku dan keputusan tata usaha negara 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Peternakan Dan Kesehatan Hewan 

Kementerian Pertanian. -----------------------  

32.3.7.2 Bahwa sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya di atas, pengafkiran DOC PS 

yang dilakukan oleh Terlapor IX tdak 

dimaksudkan sebagai pelaksanaan  isi 

suatu perjanjian, melainkan demi 

melaksanakan instruksi Pemerintah 

melalui pejabat yang berwenang, yang 

bahkan kemudian dipertegas dengan 

mengeluarkan suatu Keputusan Tata 

Usaha Negara. Pejabat yang berwenang 

sebagaimana disebutkan di atas adalah 

Kementerian pertanian, yang 

kewenangannya jelas diatur dalam Pasal 

22 Peraturan Presiden Republik Indonesia 

No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Pertanian (“Perpres No. 45/2015”) dan 

Pasal 644 Peraturan Menteri Pertanian 

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang 
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Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pertanian (“Permentan No. 43/2015”), yang 

kewenangannya dapat kami kutip sebagai 

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

a. perumusan kebijakan di bidang 

peningkatan penyediaan benih dan 

bibit ternak, produksi ternak, produksi 

pakan, penyehatan hewan, dan 

peningkatan kesehatan masyarakat 

veteriner, serta pascapanen, 

pengolahan dan pemasaran hasil 

peternakan;   

b. pelaksanaan kebijakan di bidang 

peningkatan penyediaan benih dan 

bibit ternak, produksi ternak, produksi 

pakan, penyehatan hewan, dan 

peningkatan kesehatan masyarakat 

veteriner, serta pascapanen, 

pengolahan dan pemasaran hasil 

peternakan; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria di bidang peningkatan 

penyediaan benih dan bibit ternak, 

produksi ternak, produksi pakan, 

penyehatan hewan, dan peningkatan 

kesehatan masyarakat veteriner, serta 

pascapanen, pengolahan dan 

pemasaran hasil peternakan 

d. ...." 

 

32.3.7.3 Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan 

Perpres No. 45/2015 dan Permentan No. 

43/2015, Kementerian Pertanian (Dirjen 

PKH merupakan bagian dari Kementerian 

Pertanian) juga memiliki kewenangan 

diantaranya untuk: (i) melakuan koordinasi 
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di bidang distribusi pangan, harga pangan 

dan cadangan pangan; (ii) menyusun 

norma standar, prosedur dan kriteria di 

bidang distribusi pangan, harga pangan 

dan cadangan pangan; (iii) melakukan 

pemantauan dan evaluasi di bidang harga 

pangan. -------------------------------------------   

Pasal 1048 Permentan No. 43/2015:  

1) koordinasi di bidang distribusi 

pangan, harga pangan dan 

cadangan pangan;  

2) ... 

3) ... 

4) ... 

5) ...  

6) penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di bidang 

distribusi pangan, harga pangan 

dan cadangan pangan; ... 

 

Pasal 1054 Permentan No. 43/2015: 

Bidang Harga Pangan mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan, 

pemantapan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, serta 

pemberian bimbingan teknis, 

pemantauan, dan evaluasi di bidang 

harga pangan."  

 

Pasal 34 Perpres No. 45/2015: 

“Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

33, Badan Ketahanan Pangan 

menyelenggarakan fungsi: 
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a. koordinasi, pengkajian, 

penyusunan kebijakan, 

pemantauan, dan pemantapan di 

bidang ketersediaan pangan, 

penurunan kerawanan pangan, 

pemantapan distribusi pangan 

dan akses pangan, 

penganekaragaman konsumsi 

pangan, dan peningkatan 

keamanan pangan segar; 

b. penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di bidang 

ketersediaan pangan, penurunan 

kerawanan pangan, pemantapan 

distribusi pangan dan akses 

pangan, penganekaragaman 

konsumsi pangan, dan 

peningkatan keamanan pangan 

segar; 

c. ... 

32.3.7.4 Pada tahun 2015, di kalangan peternak 

ayam timbul permasalahan akibat harga 

ayam yang merosot tajam hingga berada di 

bawah Harga Pokok Produksi akibat 

kelebihan supply di pasaran (over supply). 

Kementerian Pertanian, dalam hal ini 

Dirjen PKH tidak tinggal diam mengetahui 

jeritan para peternak ayam tersebut. 

Sebagai wujud implementasi dari 

kewenangan-kewenangan di atas, Dirjen 

PKH mengeluarkan keputusan yang 

bertujuan untuk menstabilkan harga ayam 

di pasar dengan cara mengendalikan 

populasi DOC (anak ayam umur satu hari) 

FS, dengan cara melakukan afkir terhadap 

DOC PS. Untuk itu, baik secara lisan 
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maupun tulisan dan dalam berbagai 

pertemuan, Dirjen PKH memerintahkan 

beberapa perusahaan yang memproduksi 

DOC (salah satunya Terlapor IX) untuk 

melakukan pengafkiran dini (pemotongan) 

terhadap sejumlah DOC PS (induk dari 

DOC/ayam yang menghasilkan DOC). ------   

32.3.7.5 Rangkaian instruksi dari pejabat yang 

berwenang, yakni Menteri Pertanian cq. 

Dirjen PKH tersebut pun diformalisasikan 

dalam bentuk suatu keputusan yaitu 

Keputusan Tata Usaha Negara No. 

15043/PK.010/F/10/2015 perihal 

Penyesuaian Populasi Parent Stock (PS) 

tertanggal 15 Oktober 2015 (“KTUN No. 

15043”) dan No. 23071/PK.230/11/2015 

perihal Afkir Dini Bibit Ayam Ras 

tertanggal 23 Nopember 2015 (“KTUN No. 

23071”). ------------------------------------------  

32.3.7.6 Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 9 

Undang-undang No. 51 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 

No. 5 Tahun 986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara, KTUN No. 15043 dan KTUN 

No. 23071 tersebut di atas jelas memenuhi 

unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai 

Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN"), 

sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:  

e. Unsur: "Keputusan tertulis yang 

dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha 

Negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku" ---  

KTUN No. 15043 dan KTUN No. 23071 

merupakan keputusan tertulis yang 

dikeluarkan oleh Kementerian 

Pertanian c.q. Dirjen PKH sebagai 
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Pejabat Tata Usaha Negara. 

Keputusan-keputusan tersebut 

merupakan implementasi dari 

kewenangan Kementerian Pertanian 

c.q. Dirjen PKH sebagaimana diatur di 

dalam Perpres No. 45/2015 dan 

Permentan No. 43/2015 yang telah 

dijabarkan di atas. ------------------------  

f. Unsur: "Individual". -----------------------  

KTUN No. 15043 dan KTUN No. 23071 

berifat individual karena ditujukan 

secara khusus kepada beberapa 

perusahaan yang menghasilkan DOC 

PS, dan tidak berlaku kepada pihak di 

luar perusahaan yang ditunjuk dalam 

keputusan tersebut. ----------------------  

g. Unsur: "Konkret" --------------------------  

KTUN No. 15043 dan KTUN No. 23071 

bersifat konkret karena yang 

diputuskan tidak abstrak, melainkan 

berwujud, yaitu perintah untuk 

melakukan afkir dini terhadap DOC 

PS kepada sejumlah perusahaan 

penghasil DOC. ----------------------------  

h. Unsur: "Final" ------------------------------  

KTUN No. 15043 dan KTUN No. 23071 

juga bersifat final karena tidak 

membutuhkan persetujuan dari 

instansi mana pun dan sudah definitif.  

i. Unsur: "Menimbulkan akibat hukum" --  

Akibat hukum dari kedua Keputusan 

ini adalah jelas, yaitu perintah untuk 

diafkirkannya 6.000.000 DOC PS 

kepada sejumlah perusahaan 

penghasil DOC. Bahkan, di dalam 

KTUN No. 23071 dipertegas dengan 
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ketentuan adanya sanksi apabila 

Terlapor IX tidak melaksanakan 

keputusan tersebut. Sebagai referensi, 

berikut screenshot kutipan bagian 

Keputusan Dirjen PKH No.  11/2015 

yang memuat sanksi "Perusahaan 

yang tidak melakukan keputusan ini 

akan dikenakan sanksi". -----------------  

32.3.7.7 Bahwa apabila kedua KTUN tersebut tidak 

dilaksanakan, para Terlapor yang 

disebutkan namanya kedua KTUN tersebut 

(termasuk Terlapor IX) dapat dikenakan 

sanksi pidana karena tidak menuruti 

perintah pejabat yang dilakukan menurut 

undang-undang sebagaimana diatur di 

dalam ketentuan Pasal 216 ayat (1) KUHP, 

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

"(1) Barang siapa dengan sengaja tidak 

menuruti perintah atau permintaan yang 

dilakukan menurut undang-undang oleh 

pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, 

atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, 

demikian pula yang diberi kuasa untuk 

mengusut atau memeriksa tindak pidana; 

demikian pula barang siapa dengan 

sengaja mencegah, menghalang-halangi 

atau menggagalkan tindakan guna 

menjalankan ketentuan undang- undang 

yang dilakukan oleh salah seorang pejabat 

tersebut, diancam dengan pidana penjara 

paling lama empat bulan dua minggu atau 

pidana denda puling banyak sembilan ribu 

rupiah." 

32.3.7.8 Lebih jauh, KTUN No. 15043 dan KTUN No. 

23071  harus dianggap sah dan berlaku 

karena kedua keputusan tersebut tidak 
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pernah dicabut oleh pejabat yang 

mengeluarkan dan/atau atasannya 

maupun dinyatakan tidak sah oleh 

putusan pengadilan tata usaha negara. Hal 

ini sejalan dengan asas presumptio iustae 

causa atau asas praduga rechmatig 

sebagaimana juga dinyatakan oleh ahli 

hukum Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H 

yang dikutip sebagai berikut: -----------------  

“asas praduga rechmatig (vermoeden van 

rechmatigheid = presumptio iustae causa. 

Asas ini mengandung makna bahwa setiap 

tindakan penguasa selalu harus dianggap 

rechmatig sampai ada pembatalannya….”  

(sumber: Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. 

dkk, “Pengantar Hukum Administrasi 

Indonesia”, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2008), halaman 313) 

32.3.7.9 Berdasarkan uraian di atas, maka demi 

hukum Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 jo. 

Pasal 216 ayat (1) KUHP berlaku dalam 

perkara ini dengan alasan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Pasal 216 ayat (1) KUHP, 

Terlapor IX harus melaksanakan 

perintah atau permintaan pejabat 

yang berwenang, mulai dari hasil 

Rapat tertanggal 17 Desember 2013 

yang membahas rencana pemasukan 

benih dan bibit ayam ras GPS/PS dan 

layer 2014 berdasarkan Surat Direktur 

Pembibitan Ternak No. 

05006/TU.220/F2.5/12/2013 tanggal 

5 Desember 201, sampai dengan 

Keputusan Tata Usaha Negara yang 

dikeluarkan oleh Menteri Pertanian cq. 

Dirjen PKH sebagaimana dituangkan 
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dalam KTUN No. 15043 dan KTUN No. 

23071. --------------------------------------  

b. sehingga segala perbuatan dan/atau 

perjanjian yang bertujuan untuk 

melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berlaku termasuk 

KTUN No. 15043 dan KTUN No. 23071 

harus dikecualikan dari ketentuan UU 

No. 5/1999 yang mengatur sanksi 

(baik administratif maupun pidana) 

atas pelanggaran ketentuan-

ketentuannya, termasuk perbuatan 

yang disebutkan dalam Pasal 11 UU 

No. 5/1999.  -------------------------------  

32.3.7.10 Argumen tersebut di atas didukung oleh 

doktrin yang berlaku di dalam Hukum 

Persaingan Usaha, yaitu: bahwa adanya 

instruksi yang dikeluarkan berdasarkan 

regulasi suatu badan pemerintahan 

merupakan pengecualian dari keberlakuan 

Hukum Persaingan Usaha, beberapa 

pengecualian berlakunya hukum 

persaingan usaha adalah sebagai berikut: 

"a. Adanya instruksi atau perintah dari 

UUD; 

b. Adanya instruksi atau perintah dari UU 

ataupun peraturan perundangan lainnya;  

c. Instruksi atau pengaturan berdasarkan 

regulasi suatu badan administrasi." 

(vide Jorde, Thomas, et all. “Gilbert Law 

Summaries – Antitrust”, 9th ed. (Harcourt 

Brace Legal and Professional Publications. 

Inc, 1996), halaman 114) 

32.3.7.11 Berdasarkan pembahasan di atas, 

tindakan Terlapor IX untuk melaksanakan 

instruksi atau perintah yang dikeluarkan 
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Kementerian Pertanian c.q. Dirjen PKH 

berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan berdasarkan 

KTUN No. 15043 dan KTUN No. 23071  

untuk melakukan pengafkiran dini, 

termasuk tindakan yang dikecualikan dari 

hukum persaingan usaha. Terlebih lagi 

Terlapor IX bisa terkena ancaman sanksi 

pidana yang diatur dalam Pasal 216 ayat 

(1) KUHP jika tidak melakukan pengafkiran 

berdasarkan Keputusan Dirjen PKH 

tersebut. ------------------------------------------  

32.3.7.12 Bahwa selanjutnya, Jika merujuk kepada 

prinsip-prinsip yang berlaku di dalam 

hukum pidana, melaksanakan perintah 

jabatan merupakan suatu alasan 

pembenar (rechtvaardigingsground) dan 

menghapuskan unsur melawan hukum 

(wederrechtelijk) perbuatan tersebut 

sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 

ayat (1) KUHP (lihat Rusli Efendy, Asas-

asas Hukum Pidana, Lembaga percetakan 

UMI, Ujung Pandang, 1989, halaman 127), 

berikut kutipannya: ----------------------------  

“1) Barangsiapa yang melakukan suatu 

perbuatan untuk melaksanakan suatu 

perintah jabatan yang telah diberikan oleh 

suatu kekuasaan yang berwenang untuk 

memberikan perintah jabatan tidak boleh 

dihukum; 

32.3.7.13 Merujuk kepada ketentuan di atas, 

terdapat 2 (dua) syarat yang harus 

diperhatikan dalam penerapan ketentuan 

Pasal 51 ayat (1) KUHP, yaitu: ----------------  
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a. Melakukan perbuatan tersebut atas 

dasar perintah jabatan yang sah. ------   

Pelaksanaan afkir dini oleh Terlapor IX 

dilakukan atas dasar perintah Dirjen 

PKH (Pemerintah) atas kewenangan 

yang sah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, yaitu ketentuan 

Perpres No. 45/2015 dan Permentan 

No. 43/2015 yang dimplementasikan 

melalui KTUN No. 15043 dan KTUN 

No. 23071. Oleh karena itu, perbuatan 

afkir dini dilakukan berdasarkan 

perintah jabatan yang sah dan 

berdasarkan peraturan perundang-

undangan. ----------------------------------  

b. Perintah tersebut harus diberikan oleh 

kuasa yang berhak untuk memberikan 

perintah tersebut. -------------------------   

Syarat ini menyatakan pada pokoknya 

bahwa apabila pelaksana perintah 

dengan itikad baik mengira bahwa 

perintah tersebut berasal dari kuasa 

yang berhak dan tetap melaksanakan 

perintah tersebut maka pelaksana 

perintah tersebut tidak dapat 

dipertanggunjawabkan atas 

perbuatanya. Dalam hal ini, Terlapor 

IX telah dengan itikad baik 

melaksanakan perintah pengafkiran 

dini yang berasal dari Dirjen PKH 

selaku penguasa/pejabat yang 

berwenang  yang berhak untuk 

memberikan perintah tersebut 

berdasarkan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dijelaskan 

pada bagian sebelumnya. ----------------  
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32.3.7.14 Bahwa, terlebih lagi, menurut ketentuan 

Pasal 48 KUHP, “Barang siapa melakukan 

perbuatan karena pengaruh daya paksa, 

tidak dipidana.” Keadaan-keadaan daya 

paksa tersebut disebut sebagai 

Noodtoestand atau etat de necessite, yaitu 

keadaan di mana terdapat: -------------------  

a. Suatu pertentangan antara kewajiban 

hukum yang satu dengan kewajiban 

hukum yang lain; 

b. Suatu pertentangan antara suatu 

kewajiban hukum dengan suatu 

kepentingan hukum; dan 

c. Suatu pertentangan antara 

kepentingan hukum yang satu dengan 

kepentingan hukum yang lain. 

(P.A.F. Lamintang, “Dasar-dasar 

Hukum Pidana Indonesia”, PT. Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 

428). 

32.3.7.15 Dengan demikian, dalam hal ini terdapat 

pertentangan kewajiban hukum Terlapor IX 

untuk melaksanakan perintah Dirjen PKH 

sebagai pemerintah dan untuk tidak 

melaksanakan kegiatan sebagaimana 

ditentukan di dalam ketentuan Pasal 11 

UU Persaingan Usaha. Karenanya, pilihan 

Terlapor IX untuk melaksanakan perintah 

pemerintah (in casu Dirjen PKH) 

menghapuskan kesalahan Terlapor IX jika 

seandainyapun tindakan pengafkiran dini 

menyebabkan terpenuhinya unsur Pasal 

11 UU Persaingan Usaha (quad non, hal 

mana ditolak). Oleh karenanya, tindakan 

pengafkiran dini terhadap DOC PS milik 
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Terlapor IX dilakukan untuk 

melaksanakan perintah pejabat yang 

berwenang, yaitu Dirjen PKH) sehingga 

memenuhi dasar pembenar sebagaimana 

dalam prinsip pidana, dan oleh karenanya 

berdasarkan Pasal 50 huruf a merupakan 

hal yang harus dikecualikan dari 

ketentuan UU No. 5/1999. --------------------  

32.4 Petitum. --------------------------------------------------------------------  

Berdasarkan alasan-alasan diatas, kami memohon Majelis 

Komisi yang Mulia untuk dapat memutus sebagai berikut: -------  

32.4.1 Menolak seluruh dugaan pelanggaran yang dilakukan 

oleh Terlapor IX, sebagaimana disebut dalam LDP. -----   

32.4.2 Menyatakan bahwa Terlapor IX tidak terbukti 

melakukan prAktak kartel yang sesuai dengan Pasal 11 

UU No. 5/1999. ------------------------------------------------  

32.4.3 Menyatakan bahwa Terlapor IX tidak terbukti 

melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. -------------    

33. Menimbang bahwa Terlapor X menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti TX.3). -----  

33.1 Tentang Kesimpulan Fakta Persidangan; -----------------------------  

33.1.1 Bahwa Investigator salah dalam menentukan pasar 

geografis, yang menurut Investigator pasar geografis 

perkara a quo adalah seluruh wilayah Indonesia. Hal 

tersebut tidak benar karena Terlapor X dalam 

memasarkan DOC PS tidak merata di seluruh 

Indonesia, karena hanya di beberapa daerah (hanya di 

wilayah Priangan, Jawa Barat); -----------------------------  

33.1.2 Bahwa adanya kesepakatan afkir dini merupakan 

desakan dari para peternak ayam (LB) karena harga 

ayam dibawah Harga Pokok Produksi yang kemudian di 

respon oleh Kementerian Pertanian dalam hal ini Dirjen 

PKH; -------------------------------------------------------------  
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33.1.3 Bahwa adanya keterlibatan Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan secara aktif 

disepakatinya kebijakan afkir dini; -------------------------  

33.1.4 Bahwa para breeder sebenarnya merasa keberatan atas 

kebijakan tersebut, akan tetapi karena desakan dan 

ancaman sanksi dari Dirjen PKH dalam hal ini Bapak 

Muladno, maka terpaksa mengikuti kemauannya 

dengan menandatangani kesepakatan afkir dini; --------  

33.1.5 Bahwa data adanya kelebihan pasokan/over supply 

masih tidak akuntable dan akurat, akan tetapi fakta di 

lapangan memang menunjukkan pasokan ayam lebih 

dari normal/over supply dikarenakan adanya ekspansi 

oleh perusahaan besar; ---------------------------------------  

33.1.6 Bahwa munculnya afkir dini dilakukan secara terbuka 

dan melalui proses yang panjang dengan melakukan 

rapat-rapat sebanyak 40 kali, serta melibatkan banyak 

pemangku kepentingan termasuk Kementan; ------------  

33.1.7 Bahwa adanya kerugian dari para breeder dengan 

adanya kebijakan afkir dini karena bibit ayam yang 

masih produktif harus diafkir; ------------------------------  

33.1.8 Bahwa setelah adanya afkir dini memang harga harga 

ayam naik akan tetapi tidak signifikan dan setelah afkir 

dini dihentikan oleh KPPU harga kembali turun; --------  

33.1.9 Bahwa Kementan dalam hal ini Dirjen PKH secara 

tidak langsung telah mengeluarkan kebijakan sesuai 

dengan kewenangannya dengan cara memerintahkan 

kepada 12 (dua belas) perusahaan untuk melakukan 

afkir dini; --------------------------------------------------------  

33.1.10 Bahwa berdasarkan market share dan jumlah 

produksi, Terlapor X tergolong perusahaan kecil yang 

tidak dapat mempengaruhi dan mengendalikan pasar 

hanya kurang lebih 0,83% secara nasional; --------------  

33.1.11 Bahwa Terlapor X melakukan penandatanganan surat 

kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 2015 

karena dipaksa dan merasa takut terkena sanksi; ------  



 

 
-764 - 

 

 

 

 

33.1.12 Bahwa Terlapor X tidak melakukan investasi dan 

ekpansi secara besar-besaran sehingga tidak 

menyebabkan adanya kelebihan produksi atau over 

supply, perusahaan berjalan stabil dan tidak 

melakukan afkir dini karena tidak mempunyai PS; -----  

33.1.13 Bahwa para pelaku usaha skala besar melakukan 

investasi dan ekpansi secara besar-besaran dan tidak 

diimbangi dengan pertumbuhan konsumsi ayam yang 

signifikan dan daya beli masyarakat yang meningkat, 

terjadi kesalahan estimasi atau perkiraan dan hal ini 

yang menyebabkan terjadinya over supply DOC FS 

dipasaran atau dengan kata lain terjadi “banjir” DOC 

FS; ---------------------------------------------------------------  

33.1.14 Bahwa di bulan Agustus 2015 terjadi surplus sebanyak 

18 juta ekor/minggu, dari kebutuhan 42 juta/minggu, 

sementara produksi sebanyak 80 juta/minggu, untuk 

mengatasi masalah over supply ini dilakukan 

kesepakatan afkir dini yang melibatkan 12 pelaku 

usaha, sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan 

tanggal 14 September 2014; ---------------------------------  

33.1.15 Bahwa Terlapor X turut serta dalam kesepakatan afkir 

dini tersebut bukan karena kelebihan produksi atau 

karena over supply tetapi dipaksa dan terpaksa 

melakukan penandatanganan kesepakatan karena ada 

ancaman dari Dirjen PKH berupa sanksi; -----------------  

33.1.16 Bahwa produksi Terlapor X sejak tahun 2013 sampai 

2015 mengalami penurunan, hanya sekitar 10.400 

ekor di line. Terlapor X tidak bisa memperbesar 

produksinya dari tahun 1990 sampai sekarang stabil,  

dan juga tidak melakukan ekspansi, bahkan Terlapor X 

pernah mendengar pembicaraan breeder yang besar 

jika breeder kecil tidak menurut tidak perlu diberikan 

ijin impor PS (vide bukti BAP Pemeriksaan  Terlapor X);  

33.1.17 Bahwa Terlapor X tidak pernah kelebihan produksi 

(vide bukti BAP Pemeriksaan  Terlapor X); ----------------  
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33.1.18 Bahwa Terlapor X keberatan dengan kesepakatan afkir 

dini sebagaimana dimaksud di atas, karena Terlapor X 

bukan penyebab over supply DOC FS tetapi oleh pelaku 

usaha skala besar yang melakukan investasi dan 

expansi secara besar-besaran dengan tidak 

memperhitungkan pertumbuhan konsumsi dan daya 

beli masyarakat; -----------------------------------------------  

33.1.19 Bahwa Terlapor X keberatan dan tidak dapat 

dimintakan pertanggung jawaban terhadap kesalahan 

pihak lain yang mengakibatkan terjadinya over supply 

DOC FS dipasaran yang berdampak pada jatuhnya 

harga ayam hidup ditingkat peternak; ---------------------  

33.1.20 Bahwa pelaku usaha skala besar yang menguasai 

pangsa pasar populasi indukan ayam atau PS adalah 

PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., PT Japfa 

Comfeed Indonesia, Tbk., PT Malindo, sedangkan 

Terlapor X hanya sebesar 0,83%, sehingga jika terjadi 

over supply di internal perusahaan pun tidak akan 

signifikan dan tidak berdampak luas dan 

mempengaruhi harga ayam hidup ditingkat peternak, 

perusahaan ikut atau tidak ikut kesepakatan afkir dini 

PS pun tidak berdampak signifikan pula; -----------------  

33.1.21 Bahwa Terlapor X menderita kerugian dengan 

kebijakan afkir dini PS, yang melibatkan tangan 

Pemerintah sebagai otoritas yang berwenang tanpa 

payung hukum yang kuat adalah sebagai akal-akalan,  

dengan adanya tangan Pemerintah, maka dengan 

mudah untuk memaksa dengan ancaman sanksi 

kepada pelaku usaha lain untuk ikut afkir dini PS, 

yaitu para pelaku usaha kecil yang notabene bukan 

sebagai pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya 

over supply, tetapi harus ikut menanggung untuk 

kesalahan pihak lain, maka adalah wajar para pelaku 

usaha sekala kecil ini dibebaskan dari segala tuntutan 

hukum dalam perkara a quo, yang secara nyata sangat 

dirugikan oleh kebijakan afkir dini PS tersebut, pelaku 



 

 
-766 - 

 

 

 

 

usaha kecil semakin kecil dan akhirnya mati, banyak 

kandang yang ditutup, dijual dan disewakan kepihak 

lain, pelaku usaha besar; ------------------------------------  

33.1.22 Bahwa Terlapor X tidak dalam posisi dominan dan 

bukan sebagai market leader di pasar, pangsa 

pasarnya sangat kecil, bandingkan dengan pelaku 

usaha sekala besar seperti PT Charoen Phokpand 

Indonesia, Tbk. dan PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. 

menguasai 80% pangsa pasar ayam nasional sebesar 

Rp 360 Trilyun dari total Rp 450 Trilyun, dengan 

demikian maka adalah wajar jika di awal Pemerintah 

meminta kedua pelaku usaha ini saja yang melakukan 

afkir dini dan tidak melibatkan pelaku usaha lain, 

mengingat sekala usahanya besar maka afkir dini 

tersebut akan berdampak besar; ----------------------------  

33.1.23 Bahwa Terlapor X didalam memasarkan produknya 

menggunakan sistem setting by order, jumlah  produksi 

sesuai dengan jumlah pesanan, sehingga tidak 

mungkin ada over supply. “Ibaratnya mereka yang 

menuangkan air dilantai, saya yang disuruh 

membersihkan. Jadi saya terpaksa melakukan itu 

(afkir dini)”, artinya pelaku usaha skala kecil hanya 

terkena imbas dari pelaku usaha skala besar yang 

dominan di pasar yang terintegrasi dari hulu sampai 

hilir; --------------------------------------------------------------  

33.2 Tentang adanya intervensi Pemerintah dalam upaya 

menyelesaikan masalah fluktuasi harga ayam; ----------------------  

33.2.1 Bahwa dalam upaya menjaga stabilnya harga ayam 

yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami 

penurunan bahkan dibawah HPP, sehingga 

menimbulkan gejolak ditingkat peternak kecil yang 

mengalami kerugian dan ada juga yang kolaps karena 

carut marutnya harga ayam pada saat itu; ---------------  

33.2.2 Bahwa daging ayam merupakan bahan pangan yang 

strategis dan sebagian besar masyarakat Indonesia 

mengkonsumsi, sehingga sudah sewajarnya 
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Pemerintah melakukan intervensi atau ikut campur 

dalam pengurusan bisnis ayam tersebut dengan cara 

membuat satu regulasi ataupun kebijakan yang dirasa 

perlu demi keberlangsungan usaha para peternak 

ayam dalam skala kecil; --------------------------------------  

33.2.3 Bahwa sejalan dengan tersebut Dr. Zaenal Arifin 

Mochtar menjelaskan, pada hakekatnya negara sudah 

seharusnya mengurus dan ikut serta secara langsung 

atas cabang produksi yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini 

ditekankan oleh Pasal 33 UUD 1945. Tiga konsep yang 

seharusnya dkuasai negara. Pertama, hal yang secara 

langsung penting bagi negara dan menguasai hidup 

orang banyak. Kedua, bisa jadi barang tersebut 

tidaklah penting bagi negara (secara langsung) akan 

tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga, hal 

tersebut penting bagi negara akan tetapi tidak secara 

langsung menguasai hidup orang banyak. Dalam 

konteks ini pangan merupakan hal yang sangat penting 

karena menyangkut hidup orang banyak. Oleh karena 

itu apabila ada permasalahan di bidang pangan sudah 

seharusnya negara atau Pemerintah ikut campur atau 

hadir menyelesaikan permasalahan tersebut (vide bukti 

BAP pemeriksaan Ahli); ---------------------------------------  

33.2.4 Bahwa melihat rangkaian peristiwa sebelum 

munculnya solusi afkir dini dalam mengatasi masalah 

fluktuasi harga ayam, sudah sewajarnya Pemerintah 

mengambil peran dalam menyelesaikan masalah 

tersebut, namun demikian Pemerintah harus berhati-

hati dalam mengambil kebijakan tersebut, apakah 

akan berdampak luas pada masyarakat, apakah dapat 

meningkatkan usaha budi daya ayam perusahaan kecil 

atau peternak rakyat, atau malah sebaliknya hanya 

perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengambil 

keuntungan dalam kebijakan tersebut; --------------------   
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33.2.5 Bahwa intervensi Pemerintah dalam rangka 

menstabilkan harga live bird untuk kepentingan umum 

atau kepentingan lebih luas dengan cara membuat 

kebijakan atau perintah afkir dini dapat dibenarkan 

secara ekonomi, sebagaimana mengutip pendapat Ahli 

Faisal Basri, S.E., M.M. bahwa Pemerintah melakukan  

intervensi untuk mengkoreksi ketidaksempurnaan 

pasar, untuk mendekatkan pada kondisi pareto 

efficient. Tentu saja ada alasan non-ekonomi, yakni 

untuk menjaga volatilitas harga, menekan laju inflasi, 

dan melindungi  rakyat  yang  rentan  atas  kenaikan  

harga kebutuhan pokok dan melindungi produsen 

kecil. Dikenal  juga  kebijakan atau tindakan afirmatif  

(affirmative action) karena mekanisme pasar tidak  

bersifat personal dan tidak menjamin rasa keadilan. 

Semangat ini pula yang tercantum dalam UU No. 5 

Tahun 1999 terkait dengan usaha kecil dan koperasi. 

Kartel lazimnya terjadi di industri yang memiliki 

struktur pasar oligopolistik, yang mana sedikit 

perusahaan menguasai seluruh atau hampir seluruh 

pasokan di pasar (vide bukti BAP Pemeriksaan Ahli); ---  

33.3 Tentang surat kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 

2015 tidak dapat dijadikan dasar adanya kartel; ---------------------  

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap 

dipersidangan, kedudukan hukum atas 12 (dua belas)  

perusahaan yang diduga melakukan kartel dengan cara 

melakukan kesepakatan secara tertulis yaitu kesepakatan 

tertanggal 14 September 2015 berkaitan dengan afkir dini dapat 

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

33.3.1 Bahwa sesuai Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, 

dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud 

mempengaruhi  harga dengan mengatur produksi dan 

atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang 

dapat mengakibatkan terjadinya prAktak monopoli 

dan/atau persaingan usaha tidak sehat”. Pasal 
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tersebut dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah 

perjanjian horizontal 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; ---------------------------------------------  

33.3.2 Bahwa berikut adalah unsur-unsur pasal tersebut: -----  

31.3.3.1 Unsur perjanjian pelaku usaha dengan 

pesaingnya; --------------------------------------  

31.3.3.1.1 Bahwa pengertian perjanjian 

menurut Pasal 1 angka 7 

adalah suatu perbuatan satu 

atau lebih pelaku usaha 

untuk mengikatkan diri 

terhadap satu atau lebih 

pelaku usaha lain dengan 

nama apa pun, baik secara 

tertulis maupun tidak 

tertulis; --------------------------  

31.3.3.1.2 Bahwa perjanjian dalam 

pasal tersebut merujuk pada 

ketentuan perjanjian yang 

diatur dalam KUH Perdata, 

sebagaimana diterangkan 

oleh Prof. Nindyo Pramono,    

pada dasarnya rumusan 

sebagaimana disebutkan di 

dalam Pasal 1 angka  7  UU  

No.  5/1999  substansinya  

tidak  berbeda  dengan  

rumusan  perjanjian  di  

dalam  Pasal  1313  KUH  

Perdata.  Yang  membedakan  

hanya  siapa  yang  menjadi  

subyek  atau  pihak  yang  

mengikatkan  diri  untuk 
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melahirkan perjanjian itu. Di 

dalam  UU No. 5/1999  

ditentukan bahwa subyek 

tersebut adalah pelaku 

usaha. Untuk lahirnya 

perjanjian dalam  UU No. 

5/1999 juga  diperlukan  

syarat  adanya  kesepakatan.  

Siapa  yang  bersepakat  

adalah pelaku usaha, 

sehingga pada hakekatnya 

perjanjian sebagaimana 

diatur dalam UU No.  5/1999  

tidak  lain  adalah  perjanjian  

sebagaimana  dimaksud  

dalam KUH Perdata. Untuk 

syarat sahnya perjanjian pun 

tunduk pada ketentuan Pasal 

1320 KUH Perdata. UU  No.  

5/1999 tidak  mengatur  

tentang syarat sahnya 

perjanjian (vide bukti BAP 

pemeriksaan Ahli); -------------  

31.3.3.1.3 Bahwa surat kesepakatan 

tertanggal 14 September 

2014 terkait afkir dini yang 

ditandatangani oleh Terlapor 

X dengan Terlapor lainnya 

dan diketahui oleh 

Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen PKH, tidak dapat 

dikatakan sebagai 

“Perjanjian” sebagaimana 

dimaksud dalam UU No. 

5/1999, tetapi lebih tepat 

dikatakan sebagai perbuatan 
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bersama (gesammtakh), 

karena: (1) Tidak adanya hak 

dan kewajiban yang mengikat 

diantara pihak yang 

menandatangani, sehingga 

apabila salah satu pihak 

tidak melaksanakan 

kesepakatan tersebut, pihak 

lain tidak dapat 

menuntutnya, (2) Tidak 

adanya kehendak bebas 

(freewill) dari para pihak yang 

membuatnya, dimana pada 

saat itu Terlapor X dan 

Terlapor lainnya dipaksa oleh 

Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen PKH untuk 

menandatangani surat 

tersebut; -------------------------  

31.3.3.1.4 Bahwa merujuk pendapat 

Prof. Nindyo Pramono, 

kehendak bebas dari para 

pihak untuk tercapainya 

persetujuan, itu harus terjadi 

atas kehendak bebas yang 

membuat perjanjian. Asas 

kebebasan berkontrak itu 

dalam Pasal 1338 KUH 

Perdata. Jadi, asas 

kebebasan berkontrak itu 

bermakna antara lain tidak  

boleh ada tekanan atau 

paksaan, tidak boleh ada 

kekhilafan, tidak boleh ada 

penipuan. Kalau perjanjian 

terjadi dengan dilandasi 3 
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(tiga) hal ini, maka perjanjian 

dapat dibatalkan bukan batal 

demi hukum (vide bukti BAP 

Pemeriksaan Ahli); -------------  

31.3.3.1.5 Bahwa surat kesepakatan 

tertanggal 14 September 

2015 terkait afkir dini yang 

ditandatangani oleh Terlapor 

X dengan Terlapor lainnya 

dan diketahui oleh 

Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen PKH, lebih tepat 

dikatakan sebagai perbuatan 

bersama (gesammakh); -------  

31.3.3.1.6 Bahwa berdasarkan uraian 

diatas unsur “perjanjian 

pelaku usaha dengan 

pesaingnya”  tidak terbukti, 

karena bukan suatu 

perjanjian sebagaimana 

dimaksud dalam UU No. 

5/1999 ini, akan tetapi 

merupakan perbuatan 

bersama untuk 

melaksanakan kebijakan 

Pemerintah. Dalam surat 

tersebut, jelas adanya 

keterlibatan Pemerintah 

dalam hal ini Dirjen PKH 

dimana didalam surat 

tersebut ada tandatangan 

Bapak Muladno selaku Dirjen 

PKH dalam posisi yang 

“mengetahui” secara 

substansi, surat tersebut 

muncul atas prakarsa dan 
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dibawah pengawasan 

Pemerintah c.q. Kementan 

c..q. Dirjen PKH sebagai 

Instansi yang berwenang 

dalam masalah ini; ------------  

31.3.3.2 Unsur bermaksud mempengaruhi harga; --  

31.3.3.2.1 Bahwa pengafkiran yang 

dilakukan oleh Terlapor X, 

tidak dapat dikatakan dapat 

mempengaruhi harga, karena 

market share nya kecil hanya 

1,12% dari pasar nasional 

dan naiknya harga ayam 

pada saat itu dipengaruhi 

faktor eksternal atau 

psikologi pasar, dimana 

kenaikan harga ayam secara 

cepat naik yakni setelah 

adanya afkir dini, padahal 

apabila ada afkir dini maka 

kenaikan harga, berselang 

sekitar 35 hari setelah afkir 

dini. Fluktuasi harga ayam 

didalam sebuah pasar sudah 

menjadi hal yang biasa dan 

banyak faktor yang 

mempengaruhi turun dan 

naiknya harga. Begitu juga 

rataan kenaikan harga tidak 

dapat diidentifikasi secara 

akurat dan valid melalui 

data-data yang dapat 

dipercaya; -----------------------  

31.3.3.2.2 Bahwa berdasarkan uraian di 

atas, unsur “Bermaksud 

mempengaruhi harga” tidak 
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terbukti secara sah dan 

meyakinkan; --------------------  

31.3.3.3 Unsur mengatur produksi dan/atau 

pemasaran; --------------------------------------  

31.3.3.3.1 Bahwa dugaan adanya 

pengaturan produksi dengan 

cara pengafkiran dini yang 

dituduhkan oleh Investigator 

KPPU sebagaimana dimaksud 

Laporan Dugaan Pelanggaran 

tidak berdasar, dengan 

alasan bahwa pengafkiran 

yang dilakukan Terlapor X 

dengan Terlapor lainnya 

bukan untuk kepentingan 

Para Terlapor tetapi untuk 

kepentingan pihak lain dalam 

hal ini para peternak. 

Terlapor X tidak mengambil 

untung dari pengafkiran 

tersebut, justru dengan 

adanya perintah pengafkiran 

oleh Pemerintah Terlapor VIII 

merugi. Merujuk pendapat 

Prof. Nindyo Pramono, 

tindakan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha untuk 

kepentingan pihak lain 

tersebut bukanlah 

merupakan kategori kartel, 

karena perbuatan yang 

dilarang dalam Pasal 11 UU 

No. 5/1999 itu bertujuan 

untuk kepentingan anggota 

kartel dalam rangka 

memperoleh keuntungan 
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yang tidak wajar atau 

berlebihan (vide bukti BAP 

pemeriksaan Ahli); -------------  

31.3.3.3.2 Bahwa tindakan  pengaturan  

produksi  yang  dikategorikan  

sebagai  perbuatan  kartel 

dan  oleh  karenanya  

memenuhi  perbuatan  yang  

dilarang  sebagaimana  

disebut dalam Pasal 11 UU 

No. 5/1999, adalah 

koordinasi pengaturan 

produksi yang bertujuan  

untuk  mempengaruhi  harga  

yang  menimbulkan  dampak 

negatif  terhadap persaingan 

usaha (vide bukti BAP 

pemeriksaan Ahli); -------------  

31.3.3.3.3 Bahwa berdasarkan uraian di 

atas, unsur “Dengan 

mengatur produksi dan/atau 

pemasaran” tidak terbukti, 

dengan alasan bahwa adanya 

pengaturan bibit ayam 

dengan mengurangi produksi 

Parent Stock dengan cara 

afkir dini tidak serta merta 

mneyebabkan produksi ayam 

berkurang, karena masih ada 

perusahaan breeding lainnya 

yang tidak melakukan afkir 

dini, dan tidak ada hasil 

penelitian atau bukti, serta 

Saksi yang dapat 

menerangkan secara tegas 
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bahwa produksi ayam 

berkurang; ----------------------  

31.3.3.4 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya 

prAktak monopoli dan/atau persaingan 

usaha tidak sehat; ------------------------------  

31.3.3.4.1 Bahwa kesepakatan 

pengafkiran  yang dilakukan 

Terlapor X tidak 

menyebabkan terjadinya 

praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak 

sehat; ----------------------------  

31.3.3.4.2 Bahwa yang dimaksud 

dengan mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli 

dan/atau persaingan usaha 

tidak sehat, artinya adalah 

bahwa perjanjian yang 

dilakukan antara para pelaku 

dan pesaingnya yang 

tujuannnya mempengaruhi 

harga dengan cara mengatur 

produksi dan/atau 

pemasaran suatu barang 

dan/atau jasa itu kemudian 

mengakibatkan pemusatan 

kekuatan ekonomi oleh satu 

atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya 

produksi dan/atau 

pemasaran atas barang 

dan/atau jasa tertentu; -------  

31.3.3.4.3 Bahwa  motif  atau  niat  

merupakan  hal  yang  sangat  

penting  dalam menentukan  

ada  atau  tidaknya  suatu  
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pelanggaran  khususnya  

pelanggaran terhadap  UU  

No.  5/1999, sebab  tanpa  

adanya  motif  atau  niat  

untuk “melanggar”, maka  

tidak  mungkin  akan  terjadi  

tindakan  yang  

mengakibatkan adanya 

praktek monopoli atau 

persaingan usaha yang tidak 

sehat. Sebagaimana  halnya  

dalam  kartel,  tidak  

mungkin  akan  ada  kartel,  

jika  para pelaku  usaha  

yang  mengadakan  

perjanjian  dengan  pelaku  

usaha  pesaingnya tersebut  

tidak  punya  niat  atau  

motif  untuk  mengatur  

harga,  dengan  cara 

mengatur  produksi  dan  

pemasaran  barang  

dan/atau  jasa,  sehingga 

mengakibatkan praktek 

monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat (vide BAP 

Pemeriksaan Ahli); -------------  

31.3.3.4.4 Bahwa berdasarkan uraian di 

atas unsur “Dapat 

mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak 

sehat” tidak terbukti, dengan 

dasar alasan karena dengan 

adanya afkir dini, tidak ada 

penguasaan  pangsa pasar 
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dan pengendalian harga 

ayam, semuanya berjalan 

sesuai mekanisme pasar, 

serta tidak ada monopoli 

ataupun persaingan usaha 

yang tidak sehat, semua 

berjalan sesuai dengan 

mekanisme pasar yang ada; -  

33.3.3 Bahwa keempat unsur-unsur tersebut bersifat 

kumulatif, artinya keempat unsur tersebut harus dapat 

dibuktikan seluruhnya. Jadi, apabila  salah satu unsur 

tersebut tidak terbukti, maka konsekuensi hukumnya 

dugaan tersebut dinyatakan tidak terbutkti. Dalam 

perkara ini, unsur-unsur tersebut tidak dapat 

dibuktikan oleh Investigator, maka dugaan kartel 

secara hukum tidak terbukti; -------------------------------  

33.4 Tentang adanya unsur paksaan dalam penandatanganan surat 

kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 2015; -------------   

33.4.1 Bahwa Terlapor X dalam menandatangani surat 

perjanjian tersebut dalam keadaan terpaksa, karena 

kalau tidak menandatangani akan dikenai sanksi oleh 

Pemerintah, dalam hal ini Dirjen PKH; --------------------  

33.4.2 Bahwa Terlapot X tidak dapat dimintakan pertanggung 

jawaban hukum dalam perkara a quo dengan alasan, 

Terlapor X tidak melakukan afkir dini PS dan tidak 

terdapat unsur mens rea didalamnya, sebagaimana 

dimaksud oleh Wilson “Suatu perbuatan tidak dapat 

dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat 

kehendak jahat didalamnya”. Kadis dan Paulser 

menafsirkan sebagai “Suatu kelakuan tidak dapat 

dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak 

jahat”. Mens rea merupakan suatu keharusan dalam 

tindak pidana, hal ini menegaskan  bahwa untuk dapat 

mempertanggung jawabkan seseorang karena 

melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh 

adanya mens rea merupakan hal yang menentukan 
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pertanggung jawaban pembuat tindak pidana. 

Penggunaan dokrin mens rea dalam common law 

system pada hakekatnya sejalan dengan penerapan 

azas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Selanjutnya Pasal 

48 KUHP menyatakan “orang yang melakukan tindak 

pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat 

dipidana”, pengaruh daya paksa batin dan lahir, rohani 

maupun jasmani, daya paksa yang tidak bisa dilawan 

adalah kekuasaan yang lebih besar, yaitu kekuasaan 

yang pada umumnya tak mungkin dapat ditentang; ----  

33.4.3 Bahwa selanjutnya Pasal 1321 KUH Perdata 

menyatakan “tiada suatu persetujuan pun mempunyai 

kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau 

diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Menurut 

Pasal 1323 KUH Perdata “Paksaan terhadap orang-

orang yang mengadakan suatu persetujuan 

mengakibatkan batalnya persetujuan yang 

bersangkutan, juga paksaan itu dilakukan oleh pihak 

ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan 

yang dibuat itu. Menurut Pasal 1324 KUH Perdata 

“Paksaan terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa 

sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan 

ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa 

dirinya, orang orangnya, dan kekayaannya terancam 

rugi besar dalam waktu dekat”; -----------------------------  

33.4.4 Bahwa Terlapor X tidak ada niat jahat (mens rea) dalam 

turut menandatangani kesepakatan yang menjadi objek 

perkara a quo, yaitu ketentuan Pasal 11 UU No. 

5/1999, dan juga dipaksa dan terpaksa 

menandatangani kesepakatan tersebut kerana takut 

dikenakan sanksi pencabutan, pembekuan yang terkait 

dengan rekomendasi dan ijin impor Grand Parent Stock 

(GPS); ------------------------------------------------------------  

33.4.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, surat 

kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 2015 
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tidak bisa dijadikan dasar untuk menjerat Terlapor X 

terkait adanya dugaan kartel; -------------------------------  

33.4.6 Bahwa dengan melihat bukti-bukti dan saksi-saksi 

yang terungkap dipersidangan serta penerapan hukum 

dalam ketentuan Pasal 11 UU No. 5/1999, maka kami 

berpendapat, bahwa Terlapor X tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan melakukan tindakan kartel 

tersebut; ---------------------------------------------------------  

33.5 Tentang Permohonan Terlapor X. --------------------------------------  

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan 

mendasari hukum dan keadilan sebagaimana uraian diatas, 

kami mohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara a 

quo, untuk memberikan Putusan sebagai berikut: ------------------  

33.5.1 Menyatakan Terlapor X tidak terbukti melanggar Pasal 

11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ------------  

33.5.2 Menyatakan Surat Perjanjian Pengafkiran Parent Stock 

tertanggal 14 September 2015 dibatalkan dan tidak 

mengikat secara hukum; -------------------------------------  

33.5.3 Membebaskan Terlapor X dari dugaan pelanggaran 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -  

33.5.4 Apabila Majelis Komisi berpendapat lain mohon 

putusan yang seadil-adilnya; --------------------------------  

34. Menimbang bahwa Terlapor XI menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti TXI.3); ----  

34.1 Tentang Kesimpulan Fakta Persidangan. -----------------------------  

34.1.1 Bahwa Investigator salah dalam menentukan pasar 

geografis, yang menurut Investigator pasar geografis 

perkara a quo adalah seluruh wilayah Indonesia. Hal 

tersebut tidak benar karena Terlapor XI dalam 

memasarkan DOC PS tidak merata di seluruh 

Indonesia, hanya di beberapa daerah; ---------------------  

34.1.2 Bahwa adanya kesepakatan afkir dini merupakan 

desakan dari para peternak ayam (LB) karena harga 

ayam dibawah Harga Pokok Produksi yang kemudian di 
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respon oleh Kementerian Pertanian dalam hal ini Dirjen 

PKH; -------------------------------------------------------------  

34.1.3 Bahwa adanya keterlibatan Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan secara aktif 

disepakatinya kebijakan afkir dini; -------------------------  

34.1.4 Bahwa para breeder sebenarnya merasa keberatan atas 

kebijakan tersebut, akan tetapi karena desakan dan 

ancaman sanksi dari Dirjen PKH dalam hal ini Bapak 

Muladno, maka terpaksa mengikuti kemauannya 

dengan menandatangani kesepakatan afkir dini; --------  

34.1.5 Bahwa data adanya kelebihan pasokan/over supply 

masih tidak akuntable dan akurat, akan tetapi fakta di 

lapangan memang menunjukkan pasokan ayam lebih 

dari normal/over supply dikarenakan adanya ekspansi 

oleh perusahaan besar; ---------------------------------------  

34.1.6 Bahwa munculnya afkir dini dilakukan secara terbuka 

dan melalui proses yang panjang dengan melakukan 

rapat-rapat sebanyak 40 kali, serta melibatkan banyak 

pemangku kepentingan termasuk Kementan; ------------  

34.1.7 Bahwa adanya kerugian dari para breeder dengan 

adanya kebijakan afkir dini karena bibit ayam yang 

masih produktif harus diafkir; ------------------------------  

34.1.8 Bahwa setelah adanya afkir dini memang harga harga 

ayam naik akan tetapi tidak signifikan dan setelah afkir 

dini dihentikan oleh KPPU harga kembali turun; --------  

34.1.9 Bahwa Kementan dalam hal ini Dirjen PKH secara 

tidak langsung telah mengeluarkan kebijakan sesuai 

dengan kewenangannya dengan cara memerintahkan 

kepada 12 (dua belas) perusahaan untuk melakukan 

afkir dini; --------------------------------------------------------  

34.1.10 Bahwa berdasarkan market share dan jumlah 

produksi, Terlapor XI tergolong perusahaan kecil yang 

tidak dapat mempengaruhi dan mengendalikan pasar, 

karena market share-nya hanya kurang lebih 0,10% 

secara nasional; ------------------------------------------------  
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34.1.11 Bahwa Terlapor XI melakukan penandatanganan surat 

kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 2015 

karena dipaksa dan merasa takut terkena sanksi; ------  

34.1.12 Bahwa Terlapor XI tidak melakukan investasi dan 

ekpansi secara besar-besaran sehingga tidak 

menyebabkan adanya kelebihan produksi atau over 

supply, perusahaan berjalan stabil dan tidak 

melakukan afkir dini karena tidak mempunyai PS; -----  

34.1.13 Bahwa para pelaku usaha skala besar melakukan 

investasi dan ekpansi secara besar-besaran dan tidak 

diimbangi dengan pertumbuhan konsumsi ayam yang 

signifikan dan daya beli masyarakat yang meningkat, 

terjadi kesalahan estimasi atau perkiraan dan hal ini 

yang menyebabkan terjadinya over supply DOC FS 

dipasaran atau dengan kata lain terjadi “banjir” DOC 

FS; ---------------------------------------------------------------  

34.1.14 Bahwa di bulan Agustus 2015 terjadi surplus sebanyak 

18 juta ekor/minggu, dari kebutuhan 42 juta/minggu, 

sementara produksi sebanyak 80 juta/minggu, untuk 

mengatasi masalah over supply ini dilakukan 

kesepakatan afkir dini yang melibatkan 12 pelaku 

usaha, sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan 

tanggal 14 September 2014; ---------------------------------  

34.1.15 Bahwa Terlapor XI turut serta dalam kesepakatan afkir 

dini tersebut bukan karena kelebihan produksi atau 

karena over supply tetapi dipaksa dan terpaksa 

melakukan penandatanganan kesepakatan karena ada 

ancaman dari Dirjen PKH berupa sanksi; -----------------  

34.1.16 Bahwa Terlapor XI keberatan dengan kesepakatan afkir 

dini, karena Terlapor XI bukan penyebab over supply 

DOC FS tetapi oleh pelaku usaha sekala besar yang 

melakukan investasi dan ekspansi secara besar-

besaran dengan tidak memperhitungkan pertumbuhan 

komsumsi dan daya beli masyarakat; ----------------------  

34.1.17 Bahwa Terlapor XI keberatan dan tidak dapat 

dimintakan pertanggung jawaban terhadap kesalahan 
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pihak lain yang mengakibatkan terjadinya over supply 

DOC FS dipasaran yang berdampak pada jatuhnya 

harga ayam hidup ditingkat peternak; ---------------------  

34.1.18 Bahwa pelaku usaha skala besar yang menguasai 

pangsa pasar populasi indukan ayam atau PS adalah 

PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., PT Japfa 

Comfeed Indonesia, Tbk., PT Malindo, sedangkan 

Terlapor XI hanya sebesar 0,83%, sehingga jika terjadi 

over supply di internal perusahaan pun tidak akan 

signifikan dan tidak berdampak luas dan 

mempengaruhi harga ayam hidup ditingkat peternak, 

perusahaan ikut atau tidak ikut kesepakatan afkir dini 

PS pun tidak berdampak signifikan pula; -----------------  

34.1.19 Bahwa Terlapor XI menderita kerugian dengan 

kebijakan afkir dini PS, yang melibatkan tangan 

Pemerintah sebagai otoritas yang berwenang tanpa 

payung hukum yang kuat adalah sebagai akal-akalan,  

dengan adanya tangan Pemerintah, maka dengan 

mudah untuk memaksa dengan ancaman sanksi 

kepada pelaku usaha lain untuk ikut afkir dini PS, 

yaitu para pelaku usaha kecil yang notabene bukan 

sebagai pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya 

over supply, tetapi harus ikut menanggung untuk 

kesalahan pihak lain, maka adalah wajar para pelaku 

usaha sekala kecil ini dibebaskan dari segala tuntutan 

hukum dalam perkara a quo, yang secara nyata sangat 

dirugikan oleh kebijakan afkir dini PS tersebut, pelaku 

usaha kecil semakin kecil dan akhirnya mati, banyak 

kandang yang ditutup, dijual dan disewakan ke pihak 

lain (vide BAP Pemerisaan Terlapor XI); -------------------  

34.1.20 Bahwa akibat afkir dini Terlapor XI juga telah menjual 

kandang kepada pihak lain karena perusahaan 

mengalami kerugian (vide Bukti Surat Terlapor XI); -----  

34.1.21 Bahwa Terlapor XI tidak dalam posisi dominan dan 

bukan sebagai market leader di pasar, pangsa 

pasarnya sangat kecil, bandingkan dengan pelaku 
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usaha sekala besar seperti PT Charoen Phokpand 

Indonesia, Tbk. dan PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. 

menguasai 80% pangsa pasar ayam nasional sebesar 

Rp 360 Trilyun dari total Rp 450 Trilyun, dengan 

demikian maka adalah wajar jika di awal Pemerintah 

meminta kedua pelaku usaha ini saja yang melakukan 

afkir dini dan tidak melibatkan pelaku usaha lain, 

mengingat sekala usahanya besar maka afkir dini 

tersebut akan berdampak besar; ----------------------------  

34.1.22 Bahwa Terlapor XI didalam memasarkan produknya 

menggunakan sistem setting by order, jumlah  produksi 

sesuai dengan jumlah pesanan, sehingga tidak 

mungkin ada over supply. “Ibaratnya mereka yang 

menuangkan air dilantai, saya yang disuruh 

membersihkan. Jadi saya terpaksa melakukan itu 

(afkir dini)”, artinya pelaku usaha skala kecil hanya 

terkena imbas dari pelaku usaha skala besar yang 

dominan di pasar yang terintegrasi dari hulu sampai 

hilir; --------------------------------------------------------------  

34.1.23 Bahwa breeding Terlapor XI di Jombang disewakan ke 

Samsung sejak tanggal 1 April 2015 sebelum afkir dini 

dilakukan, setelah afkir dini breeding di Pekanbaru di 

menjual tanggal 4 November 2015; -------------------------  

34.1.24 Bahwa jumlah impor Terlapor XI mengalami 

penurunan yang signifikan tahun 2013 total line 

43.752, tahun 2014 total line 29.354, tahun 2015 total 

line 6.303, Terlapor XI mengalami penurunan 

pendapatan tahun 2013 laba Rp 14.091.007.745,00 

tahun 2014 rugi Rp 30.073.933.878,00, tahun 2015 

rugi Rp 23.638.512.085,00; ----------------------------------  

34.2 Tentang adanya intervensi Pemerintah dalam upaya 

menyelesaikan masalah fluktuasi harga ayam; ----------------------  

34.2.1 Bahwa dalam upaya menjaga stabilnya harga ayam 

yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami 

penurunan bahkan dibawah HPP, sehingga 

menimbulkan gejolak ditingkat peternak kecil yang 
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mengalami kerugian dan ada juga yang kolaps karena 

carut marutnya harga ayam pada saat itu; ---------------  

34.2.2 Bahwa daging ayam merupakan bahan pangan yang 

strategis dan sebagian besar masyarakat Indonesia 

mengkonsumsi, sehingga sudah sewajarnya 

Pemerintah melakukan intervensi atau ikut campur 

dalam pengurusan bisnis ayam tersebut dengan cara 

membuat satu regulasi ataupun kebijakan yang dirasa 

perlu demi keberlangsungan usaha para peternak 

ayam dalam skala kecil; --------------------------------------  

34.2.3 Bahwa sejalan dengan tersebut Dr. Zaenal Arifin 

Mochtar menjelaskan, pada hakekatnya negara sudah 

seharusnya mengurus dan ikut serta secara langsung 

atas cabang produksi yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini 

ditekankan oleh Pasal 33 UUD 1945. Tiga konsep yang 

seharusnya dkuasai negara. Pertama, hal yang secara 

langsung penting bagi negara dan menguasai hidup 

orang banyak. Kedua, bisa jadi barang tersebut 

tidaklah penting bagi negara (secara langsung) akan 

tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga, hal 

tersebut penting bagi negara akan tetapi tidak secara 

langsung menguasai hidup orang banyak. Dalam 

konteks ini pangan merupakan hal yang sangat penting 

karena menyangkut hidup orang banyak. Oleh karena 

itu apabila ada permasalahan di bidang pangan sudah 

seharusnya negara atau Pemerintah ikut campur atau 

hadir menyelesaikan permasalahan tersebut (vide bukti 

BAP pemeriksaan Ahli); ---------------------------------------  

34.2.4 Bahwa melihat rangkaian peristiwa sebelum 

munculnya solusi afkir dini dalam mengatasi masalah 

fluktuasi harga ayam, sudah sewajarnya Pemerintah 

mengambil peran dalam menyelesaikan masalah 

tersebut, namun demikian Pemerintah harus berhati-

hati dalam mengambil kebijakan tersebut, apakah 

akan berdampak luas pada masyarakat, apakah dapat 
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meningkatkan usaha budi daya ayam perusahaan kecil 

atau peternak rakyat, atau malah sebaliknya hanya 

perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengambil 

keuntungan dalam kebijakan tersebut; --------------------   

34.2.5 Bahwa intervensi Pemerintah dalam rangka 

menstabilkan harga live bird untuk kepentingan umum 

atau kepentingan lebih luas dengan cara membuat 

kebijakan atau perintah afkir dini dapat dibenarkan 

secara ekonomi, sebagaimana mengutip pendapat Ahli 

Faisal Basri, S.E., M.M. bahwa Pemerintah melakukan  

intervensi untuk mengkoreksi ketidaksempurnaan 

pasar, untuk mendekatkan pada kondisi pareto 

efficient. Tentu saja ada alasan non-ekonomi, yakni 

untuk menjaga volatilitas harga, menekan laju inflasi, 

dan melindungi  rakyat  yang  rentan  atas  kenaikan  

harga kebutuhan pokok dan melindungi produsen 

kecil. Dikenal  juga  kebijakan atau tindakan afirmatif  

(affirmative action) karena mekanisme pasar tidak  

bersifat personal dan tidak menjamin rasa keadilan. 

Semangat ini pula yang tercantum dalam UU No. 5 

Tahun 1999 terkait dengan usaha kecil dan koperasi. 

Kartel lazimnya terjadi di industri yang memiliki 

struktur pasar oligopolistik, yang mana sedikit 

perusahaan menguasai seluruh atau hampir seluruh 

pasokan di pasar (vide bukti BAP Pemeriksaan Ahli); ---  

34.3 Tentang surat kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 

2015 tidak dapat dijadikan dasar adanya kartel; ---------------------  

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap 

dipersidangan, kedudukan hukum atas 12 (dua belas)  

perusahaan yang diduga melakukan kartel dengan cara 

melakukan kesepakatan secara tertulis yaitu kesepakatan 

tertanggal 14 September 2015 berkaitan dengan afkir dini dapat 

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

34.3.1 Bahwa sesuai Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, 

dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud 
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mempengaruhi  harga dengan mengatur produksi dan 

atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang 

dapat mengakibatkan terjadinya prAktak monopoli 

dan/atau persaingan usaha tidak sehat”. Pasal 

tersebut dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah 

perjanjian horizontal 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; ---------------------------------------------  

34.3.2 Bahwa berikut adalah unsur-unsur pasal tersebut: -----  

34.3.2.1 Unsur perjanjian pelaku usaha dengan 

pesaingnya; --------------------------------------  

34.3.2.1.1 Bahwa pengertian perjanjian 

menurut Pasal 1 angka 7 

adalah suatu perbuatan satu 

atau lebih pelaku usaha 

untuk mengikatkan diri 

terhadap satu atau lebih 

pelaku usaha lain dengan 

nama apa pun, baik secara 

tertulis maupun tidak 

tertulis; --------------------------  

34.3.2.1.2 Bahwa perjanjian dalam 

pasal tersebut merujuk pada 

ketentuan perjanjian yang 

diatur dalam KUH Perdata, 

sebagaimana diterangkan 

oleh Prof. Nindyo Pramono,    

pada dasarnya rumusan 

sebagaimana disebutkan di 

dalam Pasal 1 angka  7  UU  

No.  5/1999  substansinya  

tidak  berbeda  dengan  

rumusan  perjanjian  di  

dalam  Pasal  1313  KUH  
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Perdata.  Yang  membedakan  

hanya  siapa  yang  menjadi  

subyek  atau  pihak  yang  

mengikatkan  diri  untuk 

melahirkan perjanjian itu. Di 

dalam  UU No. 5/1999  

ditentukan bahwa subyek 

tersebut adalah pelaku 

usaha. Untuk lahirnya 

perjanjian dalam  UU No. 

5/1999 juga  diperlukan  

syarat  adanya  kesepakatan.  

Siapa  yang  bersepakat  

adalah pelaku usaha, 

sehingga pada hakekatnya 

perjanjian sebagaimana 

diatur dalam UU No.  5/1999  

tidak  lain  adalah  perjanjian  

sebagaimana  dimaksud  

dalam KUH Perdata. Untuk 

syarat sahnya perjanjian pun 

tunduk pada ketentuan Pasal 

1320 KUH Perdata. UU  No.  

5/1999 tidak  mengatur  

tentang syarat sahnya 

perjanjian (vide bukti BAP 

pemeriksaan Ahli); -------------  

34.3.2.1.3 Bahwa surat kesepakatan 

tertanggal 14 September 

2014 terkait afkir dini yang 

ditandatangani oleh Terlapor 

XI dengan Terlapor lainnya 

dan diketahui oleh 

Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen PKH, tidak dapat 

dikatakan sebagai 
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“Perjanjian” sebagaimana 

dimaksud dalam UU No. 

5/1999, tetapi lebih tepat 

dikatakan sebagai perbuatan 

bersama (gesammtakh), 

karena: (1) Tidak adanya hak 

dan kewajiban yang mengikat 

diantara pihak yang 

menandatangani, sehingga 

apabila salah satu pihak 

tidak melaksanakan 

kesepakatan tersebut, pihak 

lain tidak dapat 

menuntutnya, (2) Tidak 

adanya kehendak bebas 

(freewill) dari para pihak yang 

membuatnya, dimana pada 

saat itu Terlapor XI dan 

Terlapor lainnya dipaksa oleh 

Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen PKH untuk 

menandatangani surat 

tersebut; -------------------------  

34.3.2.1.4 Bahwa merujuk pendapat 

Prof. Nindyo Pramono, 

kehendak bebas dari para 

pihak untuk tercapainya 

persetujuan, itu harus terjadi 

atas kehendak bebas yang 

membuat perjanjian. Asas 

kebebasan berkontrak itu 

dalam Pasal 1338 KUH 

Perdata. Jadi, asas 

kebebasan berkontrak itu 

bermakna antara lain tidak  

boleh ada tekanan atau 
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paksaan, tidak boleh ada 

kekhilafan, tidak boleh ada 

penipuan. Kalau perjanjian 

terjadi dengan dilandasi 3 

(tiga) hal ini, maka perjanjian 

dapat dibatalkan bukan batal 

demi hukum (vide bukti BAP 

Pemeriksaan Ahli); -------------  

34.3.2.1.5 Bahwa surat kesepakatan 

tertanggal 14 September 

2015 terkait afkir dini yang 

ditandatangani oleh Terlapor 

XI dengan Terlapor lainnya 

dan diketahui oleh 

Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen PKH, lebih tepat 

dikatakan sebagai perbuatan 

bersama (gesammakh); -------  

34.3.2.1.6 Bahwa berdasarkan uraian 

diatas unsur “perjanjian 

pelaku usaha dengan 

pesaingnya”  tidak terbukti, 

karena bukan suatu 

perjanjian sebagaimana 

dimaksud dalam UU No. 

5/1999 ini, akan tetapi 

merupakan perbuatan 

bersama untuk 

melaksanakan kebijakan 

Pemerintah. Dalam surat 

tersebut, jelas adanya 

keterlibatan Pemerintah 

dalam hal ini Dirjen PKH 

dimana didalam surat 

tersebut ada tandatangan 

Bapak Muladno selaku Dirjen 
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PKH dalam posisi yang 

“mengetahui” secara 

substansi, surat tersebut 

muncul atas prakarsa dan 

dibawah pengawasan 

Pemerintah c.q. Kementan 

c..q. Dirjen PKH sebagai 

Instansi yang berwenang 

dalam masalah ini; ------------  

34.3.2.2 Unsur bermaksud mempengaruhi harga; --  

34.3.2.2.1 Bahwa pengafkiran yang 

dilakukan oleh Terlapor XI, 

tidak dapat dikatakan dapat 

mempengaruhi harga, karena 

market share nya kecil hanya 

1,12% dari pasar nasional 

dan naiknya harga ayam 

pada saat itu dipengaruhi 

faktor eksternal atau 

psikologi pasar, dimana 

kenaikan harga ayam secara 

cepat naik yakni setelah 

adanya afkir dini, padahal 

apabila ada afkir dini maka 

kenaikan harga, berselang 

sekitar 35 hari setelah afkir 

dini. Fluktuasi harga ayam 

didalam sebuah pasar sudah 

menjadi hal yang biasa dan 

banyak faktor yang 

mempengaruhi turun dan 

naiknya harga. Begitu juga 

rataan kenaikan harga tidak 

dapat diidentifikasi secara 

akurat dan valid melalui 
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data-data yang dapat 

dipercaya; -----------------------  

34.3.2.2.2 Bahwa berdasarkan uraian di 

atas, unsur “Bermaksud 

mempengaruhi harga” tidak 

terbukti secara sah dan 

meyakinkan; --------------------  

34.3.2.3 Unsur mengatur produksi dan/atau 

pemasaran; --------------------------------------  

34.3.2.3.1 Bahwa dugaan adanya 

pengaturan produksi dengan 

cara pengafkiran dini yang 

dituduhkan oleh Investigator 

KPPU sebagaimana dimaksud 

Laporan Dugaan Pelanggaran 

tidak berdasar, dengan 

alasan bahwa pengafkiran 

yang dilakukan Terlapor XI 

dengan Terlapor lainnya 

bukan untuk kepentingan 

Para Terlapor tetapi untuk 

kepentingan pihak lain dalam 

hal ini para peternak. 

Terlapor XI tidak mengambil 

untung dari pengafkiran 

tersebut, justru dengan 

adanya perintah pengafkiran 

oleh Pemerintah Terlapor VIII 

merugi. Merujuk pendapat 

Prof. Nindyo Pramono, 

tindakan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha untuk 

kepentingan pihak lain 

tersebut bukanlah 

merupakan kategori kartel, 

karena perbuatan yang 
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dilarang dalam Pasal 11 UU 

No. 5/1999 itu bertujuan 

untuk kepentingan anggota 

kartel dalam rangka 

memperoleh keuntungan 

yang tidak wajar atau 

berlebihan (vide bukti BAP 

pemeriksaan Ahli); -------------  

34.3.2.3.2 Bahwa tindakan  pengaturan  

produksi  yang  dikategorikan  

sebagai  perbuatan  kartel 

dan  oleh  karenanya  

memenuhi  perbuatan  yang  

dilarang  sebagaimana  

disebut dalam Pasal 11 UU 

No. 5/1999, adalah 

koordinasi pengaturan 

produksi yang bertujuan  

untuk  mempengaruhi  harga  

yang  menimbulkan  dampak 

negatif  terhadap persaingan 

usaha (vide bukti BAP 

pemeriksaan Ahli); -------------  

34.3.2.3.3 Bahwa berdasarkan uraian di 

atas, unsur “Dengan 

mengatur produksi dan/atau 

pemasaran” tidak terbukti, 

dengan alasan bahwa adanya 

pengaturan bibit ayam 

dengan mengurangi produksi 

Parent Stock dengan cara 

afkir dini tidak serta merta 

menyebabkan produksi ayam 

berkurang, karena masih ada 

perusahaan breeding lainnya 

yang tidak melakukan afkir 
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dini, dan tidak ada hasil 

penelitian atau bukti, serta 

Saksi yang dapat 

menerangkan secara tegas 

bahwa produksi ayam 

berkurang; ----------------------  

34.3.2.4 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya 

prAktak monopoli dan/atau persaingan 

usaha tidak sehat; ------------------------------  

34.3.2.4.1 Bahwa kesepakatan 

pengafkiran  yang dilakukan 

Terlapor XI tidak 

menyebabkan terjadinya 

praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak 

sehat; ----------------------------  

34.3.2.4.2 Bahwa yang dimaksud 

dengan mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli 

dan/atau persaingan usaha 

tidak sehat, artinya adalah 

bahwa perjanjian yang 

dilakukan antara para pelaku 

dan pesaingnya yang 

tujuannnya mempengaruhi 

harga dengan cara mengatur 

produksi dan/atau 

pemasaran suatu barang 

dan/atau jasa itu kemudian 

mengakibatkan pemusatan 

kekuatan ekonomi oleh satu 

atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya 

produksi dan/atau 

pemasaran atas barang 

dan/atau jasa tertentu; -------  
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34.3.2.4.3 Bahwa  motif  atau  niat  

merupakan  hal  yang  sangat  

penting  dalam menentukan  

ada  atau  tidaknya  suatu  

pelanggaran  khususnya  

pelanggaran terhadap  UU  

No.  5/1999, sebab  tanpa  

adanya  motif  atau  niat  

untuk “melanggar”, maka  

tidak  mungkin  akan  terjadi  

tindakan  yang  

mengakibatkan adanya 

praktek monopoli atau 

persaingan usaha yang tidak 

sehat. Sebagaimana  halnya  

dalam  kartel,  tidak  

mungkin  akan  ada  kartel,  

jika  para pelaku  usaha  

yang  mengadakan  

perjanjian  dengan  pelaku  

usaha  pesaingnya tersebut  

tidak  punya  niat  atau  

motif  untuk  mengatur  

harga,  dengan  cara 

mengatur  produksi  dan  

pemasaran  barang  

dan/atau  jasa,  sehingga 

mengakibatkan praktek 

monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat (vide bukti 

BAP Pemeriksaan Ahli); -------  

34.3.2.4.4 Bahwa berdasarkan uraian di 

atas unsur “Dapat 

mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak 
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sehat” tidak terbukti, dengan 

dasar alasan karena dengan 

adanya afkir dini, tidak ada 

penguasaan  pangsa pasar 

dan pengendalian harga 

ayam, semuanya berjalan 

sesuai mekanisme pasar, 

serta tidak ada monopoli 

ataupun persaingan usaha 

yang tidak sehat, semua 

berjalan sesuai dengan 

mekanisme pasar yang ada; -  

34.3.3 Bahwa keempat unsur-unsur tersebut bersifat 

kumulatif, artinya keempat unsur tersebut harus dapat 

dibuktikan seluruhnya. Jadi, apabila  salah satu unsur 

tersebut tidak terbukti, maka konsekuensi hukumnya 

dugaan tersebut dinyatakan tidak terbutkti. Dalam 

perkara ini, unsur-unsur tersebut tidak dapat 

dibuktikan oleh Investigator, maka dugaan kartel 

secara hukum tidak terbukti; -------------------------------  

34.4 Tentang adanya unsur paksaan dalam penandatanganan surat 

kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 2015; -------------   

34.4.1 Bahwa Terlapor XI dalam menandatangani surat 

perjanjian tersebut dalam keadaan terpaksa, karena 

kalau tidak menandatangani akan dikenai sanksi oleh 

Pemerintah, dalam hal ini Dirjen PKH; --------------------  

34.4.2 Bahwa Terlapot XI tidak dapat dimintakan pertanggung 

jawaban hukum dalam perkara a quo dengan alasan, 

Terlapor XI tidak melakukan afkir dini PS dan tidak 

terdapat unsur mens rea didalamnya, sebagaimana 

dimaksud oleh Wilson “Suatu perbuatan tidak dapat 

dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat 

kehendak jahat didalamnya”. Kadis dan Paulser 

menafsirkan sebagai “Suatu kelakuan tidak dapat 

dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak 

jahat”. Mens rea merupakan suatu keharusan dalam 
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tindak pidana, hal ini menegaskan  bahwa untuk dapat 

mempertanggung jawabkan seseorang karena 

melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh 

adanya mens rea merupakan hal yang menentukan 

pertanggung jawaban pembuat tindak pidana. 

Penggunaan dokrin mens rea dalam common law 

system pada hakekatnya sejalan dengan penerapan 

azas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Selanjutnya Pasal 

48 KUHP menyatakan “orang yang melakukan tindak 

pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat 

dipidana”, pengaruh daya paksa batin dan lahir, rohani 

maupun jasmani, daya paksa yang tidak bisa dilawan 

adalah kekuasaan yang lebih besar, yaitu kekuasaan 

yang pada umumnya tak mungkin dapat ditentang; ----  

34.4.3 Bahwa selanjutnya Pasal 1321 KUH Perdata 

menyatakan “tiada suatu persetujuan pun mempunyai 

kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau 

diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Menurut 

Pasal 1323 KUH Perdata “Paksaan terhadap orang-

orang yang mengadakan suatu persetujuan 

mengakibatkan batalnya persetujuan yang 

bersangkutan, juga paksaan itu dilakukan oleh pihak 

ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan 

yang dibuat itu. Menurut Pasal 1324 KUH Perdata 

“Paksaan terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa 

sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan 

ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa 

dirinya, orang orangnya, dan kekayaannya terancam 

rugi besar dalam waktu dekat”; -----------------------------  

34.4.4 Bahwa Terlapor XI tidak ada niat jahat (mens rea) 

dalam turut menandatangani kesepakatan yang 

menjadi objek perkara a quo, yaitu ketentuan Pasal 11 

UU No. 5/1999, dan juga dipaksa dan terpaksa 

menandatangani kesepakatan tersebut kerana takut 

dikenakan sanksi pencabutan, pembekuan yang terkait 
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dengan rekomendasi dan ijin impor Grand Parent Stock 

(GPS); ------------------------------------------------------------  

34.4.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, surat 

kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 2015 

tidak bisa dijadikan dasar untuk menjerat Terlapor XI 

terkait adanya dugaan kartel; -------------------------------  

34.4.6 Bahwa dengan melihat bukti-bukti dan saksi-saksi 

yang terungkap dipersidangan serta penerapan hukum 

dalam ketentuan Pasal 11 UU No. 5/1999, maka kami 

berpendapat, bahwa Terlapor XI tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan melakukan tindakan kartel 

tersebut; ---------------------------------------------------------  

34.5 Tentang Permohonan Terlapor XI. -------------------------------------  

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan 

mendasari hukum dan keadilan sebagaimana uraian diatas, 

kami mohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara a 

quo, untuk memberikan Putusan sebagai berikut: ------------------  

34.5.1 Menyatakan Terlapor XI tidak terbukti melanggar Pasal 

11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ------------  

34.5.2 Menyatakan Surat Perjanjian Pengafkiran Parent Stock 

tertanggal 14 September 2015 dibatalkan dan tidak 

mengikat secara hukum; -------------------------------------  

34.5.3 Membebaskan Terlapor XI dari dugaan pelanggaran 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -  

34.5.4 Apabila Majelis Komisi berpendapat lain mohon 

putusan yang seadil-adilnya; --------------------------------  

35. Menimbang bahwa Terlapor XII menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti TXII.3); ----  

35.1 Tentang Kesimpulan Fakta Persidangan; -----------------------------  

35.1.1 Bahwa adanya kesepakatan afkir dini merupakan 

desakan dari para peternak ayam (LB) karena harga 

ayam dibawah Harga Pokok Produksi yang kemudian di 

respon oleh Kementerian Pertanian dalam hal ini Dirjen 

PKH; -------------------------------------------------------------  
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35.1.2 Bahwa adanya keterlibatan Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan secara aktif 

disepakatinya kebijakan afkir dini; -------------------------  

35.1.3 Bahwa para breeder sebenarnya merasa keberatan atas 

kebijakan tersebut, akan tetapi karena desakan dan 

ancaman sanksi dari Dirjen PKH dalam hal ini Bapak 

Muladno, maka terpaksa mengikuti kemauannya 

dengan menandatangani kesepakatan afkir dini; --------  

35.1.4 Bahwa data adanya kelebihan pasokan/over supply 

masih tidak akuntable dan akurat, akan tetapi fakta di 

lapangan memang menunjukkan pasokan ayam lebih 

dari normal/over supply dikarenakan adanya ekspansi 

oleh perusahaan besar; ---------------------------------------  

35.1.5 Bahwa munculnya afkir dini dilakukan secara terbuka 

dan melalui proses yang panjang dengan melakukan 

rapat-rapat sebanyak 40 kali, serta melibatkan banyak 

pemangku kepentingan termasuk Kementan; ------------  

35.1.6 Bahwa adanya kerugian dari para breeder dengan 

adanya kebijakan afkir dini karena bibit ayam yang 

masih produktif harus diafkir; ------------------------------  

35.1.7 Bahwa setelah adanya afkir dini memang harga harga 

ayam naik akan tetapi tidak signifikan dan setelah afkir 

dini dihentikan oleh KPPU harga kembali turun; --------  

35.1.8 Bahwa Kementan dalam hal ini Dirjen PKH secara 

tidak langsung telah mengeluarkan kebijakan sesuai 

dengan kewenangannya dengan cara memerintahkan 

kepada 12 (dua belas) perusahaan untuk melakukan 

afkir dini; --------------------------------------------------------  

35.1.9 Bahwa berdasarkan market share dan jumlah 

produksi, Terlapor XII tergolong perusahaan kecil yang 

tidak dapat mempengaruhi dan mengendalikan pasar, 

karena memiliki market share kurang lebih 0,48% 

secara nasional; ------------------------------------------------  

35.1.10 Bahwa Terlapor XII melakukan penandatanganan surat 

kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 2015 

karena dipaksa dan merasa takut terkena sanksi; ------  
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35.1.11 Bahwa Terlapor XII tidak melakukan budidaya broiler 

sehingga tidak ada kepentingan terhadap naiknya 

harga live bird; -------------------------------------------------  

35.1.12 Bahwa para pelaku usaha skala besar melakukan 

investasi dan ekpansi secara besar-besaran dan tidak 

diimbangi dengan pertumbuhan konsumsi ayam yang 

signifikan dan daya beli masyarakat yang meningkat, 

terjadi kesalahan estimasi atau perkiraan dan hal ini 

yang menyebabkan terjadinya over supply DOC FS 

dipasaran atau dengan kata lain terjadi “banjir” DOC 

FS; ---------------------------------------------------------------  

35.1.13 Bahwa di bulan Agustus 2015 terjadi surplus sebanyak 

18 juta ekor/minggu, dari kebutuhan 42 juta/minggu, 

sementara produksi sebanyak 80 juta/minggu, untuk 

mengatasi masalah over supply ini dilakukan 

kesepakatan afkir dini yang melibatkan 12 pelaku 

usaha, sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan 

tanggal 14 September 2014; ---------------------------------  

35.1.14 Bahwa Terlapor XII turut serta dalam kesepakatan 

afkir dini tersebut bukan karena kelebihan produksi 

atau karena over supply tetapi dipaksa dan terpaksa 

melakukan penandatanganan kesepakatan karena ada 

ancaman dari Dirjen PKH berupa sanksi; -----------------  

35.1.15 Bahwa Terlapor XII keberatan dengan kesepakatan 

afkir dini, karena Terlapor XII bukan penyebab over 

supply DOC FS, tetapi oleh pelaku usaha skala besar 

yang melakukan investasi dan ekspansi secara besar-

besaran dengan tidak memperhitungkan pertumbuhan 

konsumsi dan daya beli masyarakat; ----------------------  

35.1.16 Bahwa Terlapor XII keberatan dan tidak dapat 

dimintakan pertanggung jawaban terhadap kesalahan 

pihak lain yang mengakibatkan terjadinya over supply 

DOC FS dipasaran yang berdampak pada jatuhnya 

harga ayam hidup ditingkat peternak; ---------------------  

35.1.17 Bahwa pelaku usaha skala besar yang menguasai 

sekitar 84% lebih pangsa pasar populasi indukan ayam 
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atau PS adalah PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. 

50,80%, PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. 21,69%, PT 

CJ PIA 6,16%, PT Malindo Feedmill, Tbk. 6,01%, 

sedangkan Terlapor XII hanya sebesar 0,48%, sehingga 

ikut dan tidaknya Terlapor XII dalam kesepakatan afkir 

dini PS tidak akan berdampak terhadap harga ayam 

broiler; -----------------------------------------------------------  

35.1.18 Bahwa Terlapor XII adalah perusahaan pembibitan 

berskala kecil dengan populasi PS hanya 176.000 ekor, 

karena harus mengikuti kebijakan afkir dini tahap 

pertama sebanyak 31.200 ekor (1,56% dari 2.000.000 

ekor), jumlah PS ayam yang diafkir dini tersebut 

kenyataannya sebesar 17,72% dari total populasi yang 

dimiliki; ----------------------------------------------------------  

35.1.19 Bahwa adanya afkir dini tersebut mengakibatkan 

turunnya jumlah produksi sehingga terjadi inefesiensi, 

oleh sebab itu akhirnya Terlapor XII menderita 

kerugian dan menutup usahanya; --------------------------  

35.1.20 Bahwa berikut adalah perhitungan kerugian akibat 

adanya afkir dini: ----------------------------------------------  

a. Pengafkiran Dini;  

Pemasukan dari Penjualan Induk : 

31.165 ekor x 3,5 kg x Rp14.500 = Rp. 1.145.000.000,- 

Pemasukan dari Penjualan DOC FS : 

31.165 ekor x 40 x Rp 2789  = Rp. 3.476.767.400,- 

Total Pemasukan (X)   = Rp. 4.621.767.400,- 

 

b. Potensi Jika Pengafkiran Normal  

Pemasukan dari pengafkiran induk : 

31.165 ekor x 4 kg x Rp 14.500,- = Rp. 1.807.570.000,- 

Pemasukan dari Produksi DOC FS : 

31.165 ekor x 130 x Rp 2.789  =Rp. 11.299.494.050,- 

Total Pemasukan (Y)   = Rp. 13.107.064.050,- 

 

Potensi kerugian ( Y – X )  = Rp. 8.485.296.650 
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35.1.21 Bahwa Terlapor XII tidak dalam posisi dominan dan 

bukan sebagai market leader di pasar, pangsa pasarnya 

sangat kecil dibandingkan dengan pelaku usaha skala 

besar seperti PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk. 

dan PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk., PT Malindo 

Feedmill, Tbk., dan PT CJ PIA, yang menguasai lebih 

dari 84% pangsa pasar ayam nasional sebesar Rp 378 

Trilyun dari total Rp 450 Trilyun. Dengan demikian 

maka wajar jika di awal Pemerintah meminta untuk 

tidak melibatkan pelaku usaha kecil seperti Terlapor 

XII; ---------------------------------------------------------------  

35.1.22 Bahwa sangat ironis dan tidak fair, jika Terlapor XII 

selaku perusahaan kecil yang hanya memiliki market 

share sebesar 0,48% secara nasional (acuan untuk 

afkir dini tahap 2, berdasarkan perhitungan 

Pemerintah dalam surat keputusan Dirjen PKH No. 

32071/PK.230/F/11/2015 tertanggal 23 November 

2015), harus ikut bertanggung jawab untuk mengatasi 

adanya over supply yang disebabkan oleh pelaku usaha 

berskala besar; -------------------------------------------------  

35.2 Tentang adanya intervensi Pemerintah dalam upaya 

menyelesaikan masalah fluktuasi harga ayam; ----------------------  

35.2.1 Bahwa dalam upaya menjaga stabilnya harga ayam 

yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami 

penurunan bahkan dibawah HPP, sehingga 

menimbulkan gejolak ditingkat peternak kecil yang 

mengalami kerugian dan ada juga yang kolaps karena 

carut marutnya harga ayam pada saat itu; ---------------  

35.2.2 Bahwa daging ayam merupakan bahan pangan yang 

strategis dan sebagian besar masyarakat Indonesia 

mengkonsumsi, sehingga sudah sewajarnya 

Pemerintah melakukan intervensi atau ikut campur 

dalam pengurusan bisnis ayam tersebut dengan cara 

membuat satu regulasi ataupun kebijakan yang dirasa 

perlu demi keberlangsungan usaha para peternak 

ayam dalam skala kecil; --------------------------------------  



 

 
-803 - 

 

 

 

 

35.2.3 Bahwa sejalan dengan tersebut Dr. Zaenal Arifin 

Mochtar menjelaskan, pada hakekatnya negara sudah 

seharusnya mengurus dan ikut serta secara langsung 

atas cabang produksi yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini 

ditekankan oleh Pasal 33 UUD 1945. Tiga konsep yang 

seharusnya dkuasai negara. Pertama, hal yang secara 

langsung penting bagi negara dan menguasai hidup 

orang banyak. Kedua, bisa jadi barang tersebut 

tidaklah penting bagi negara (secara langsung) akan 

tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga, hal 

tersebut penting bagi negara akan tetapi tidak secara 

langsung menguasai hidup orang banyak. Dalam 

konteks ini pangan merupakan hal yang sangat penting 

karena menyangkut hidup orang banyak. Oleh karena 

itu apabila ada permasalahan di bidang pangan sudah 

seharusnya negara atau Pemerintah ikut campur atau 

hadir menyelesaikan permasalahan tersebut (vide bukti 

BAP pemeriksaan Ahli); ---------------------------------------  

35.2.4 Bahwa melihat rangkaian peristiwa sebelum 

munculnya solusi afkir dini dalam mengatasi masalah 

fluktuasi harga ayam, sudah sewajarnya Pemerintah 

mengambil peran dalam menyelesaikan masalah 

tersebut, namun demikian Pemerintah harus berhati-

hati dalam mengambil kebijakan tersebut, apakah 

akan berdampak luas pada masyarakat, apakah dapat 

meningkatkan usaha budi daya ayam perusahaan kecil 

atau peternak rakyat, atau malah sebaliknya hanya 

perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengambil 

keuntungan dalam kebijakan tersebut; --------------------   

35.2.5 Bahwa intervensi Pemerintah dalam rangka 

menstabilkan harga live bird untuk kepentingan umum 

atau kepentingan lebih luas dengan cara membuat 

kebijakan atau perintah afkir dini dapat dibenarkan 

secara ekonomi, sebagaimana mengutip pendapat Ahli 

Faisal Basri, S.E., M.M. bahwa Pemerintah melakukan  
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intervensi untuk mengkoreksi ketidaksempurnaan 

pasar, untuk mendekatkan pada kondisi pareto 

efficient. Tentu saja ada alasan non-ekonomi, yakni 

untuk menjaga volatilitas harga, menekan laju inflasi, 

dan melindungi  rakyat  yang  rentan  atas  kenaikan  

harga kebutuhan pokok dan melindungi produsen 

kecil. Dikenal  juga  kebijakan atau tindakan afirmatif  

(affirmative action) karena mekanisme pasar tidak  

bersifat personal dan tidak menjamin rasa keadilan. 

Semangat ini pula yang tercantum dalam UU No. 5 

Tahun 1999 terkait dengan usaha kecil dan koperasi. 

Kartel lazimnya terjadi di industri yang memiliki 

struktur pasar oligopolistik, yang mana sedikit 

perusahaan menguasai seluruh atau hampir seluruh 

pasokan di pasar (vide bukti BAP Pemeriksaan Ahli); ---  

35.3 Tentang surat kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 

2015 tidak dapat dijadikan dasar adanya kartel; ---------------------  

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap 

dipersidangan, kedudukan hukum atas 12 (dua belas)  

perusahaan yang diduga melakukan kartel dengan cara 

melakukan kesepakatan secara tertulis yaitu kesepakatan 

tertanggal 14 September 2015 berkaitan dengan afkir dini dapat 

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

35.3.1 Bahwa sesuai Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, 

dengan pelaku usaha saingannya, 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 

tersebut dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah 

perjanjian horizontal 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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35.3.2 Bahwa berikut adalah unsur-unsur pasal tersebut: -----  

35.3.2.1 Unsur perjanjian pelaku usaha dengan 

pesaingnya; --------------------------------------  

35.3.2.1.1 Bahwa pengertian perjanjian 

menurut Pasal 1 angka 7 

adalah suatu perbuatan satu 

atau lebih pelaku usaha 

untuk mengikatkan diri 

terhadap satu atau lebih 

pelaku usaha lain dengan 

nama apa pun, baik secara 

tertulis maupun tidak 

tertulis; --------------------------  

35.3.2.1.2 Bahwa perjanjian dalam 

pasal tersebut merujuk pada 

ketentuan perjanjian yang 

diatur dalam KUH Perdata, 

sebagaimana diterangkan 

oleh Prof. Nindyo Pramono,    

pada dasarnya rumusan 

sebagaimana disebutkan di 

dalam Pasal 1 angka  7  UU  

No.  5/1999  substansinya  

tidak  berbeda  dengan  

rumusan  perjanjian  di  

dalam  Pasal  1313  KUH  

Perdata.  Yang  membedakan  

hanya  siapa  yang  menjadi  

subyek  atau  pihak  yang  

mengikatkan  diri  untuk 

melahirkan perjanjian itu. Di 

dalam  UU No. 5/1999  

ditentukan bahwa subyek 

tersebut adalah pelaku 

usaha. Untuk lahirnya 

perjanjian dalam  UU No. 
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5/1999 juga  diperlukan  

syarat  adanya  kesepakatan.  

Siapa  yang  bersepakat  

adalah pelaku usaha, 

sehingga pada hakekatnya 

perjanjian sebagaimana 

diatur dalam UU No.  5/1999  

tidak  lain  adalah  perjanjian  

sebagaimana  dimaksud  

dalam KUH Perdata. Untuk 

syarat sahnya perjanjian pun 

tunduk pada ketentuan Pasal 

1320 KUH Perdata. UU  No.  

5/1999 tidak  mengatur  

tentang syarat sahnya 

perjanjian (vide bukti BAP 

pemeriksaan Ahli); -------------  

35.3.2.1.3 Bahwa surat kesepakatan 

tertanggal 14 September 

2014 terkait afkir dini yang 

ditandatangani oleh Terlapor 

XII dengan Terlapor lainnya 

dan diketahui oleh 

Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen PKH, tidak dapat 

dikatakan sebagai 

“Perjanjian” sebagaimana 

dimaksud dalam UU No. 

5/1999, tetapi lebih tepat 

dikatakan sebagai perbuatan 

bersama (gesammtakh), 

karena: (1) Tidak adanya hak 

dan kewajiban yang mengikat 

diantara pihak yang 

menandatangani, sehingga 

apabila salah satu pihak 
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tidak melaksanakan 

kesepakatan tersebut, pihak 

lain tidak dapat 

menuntutnya, (2) Tidak 

adanya kehendak bebas 

(freewill) dari para pihak yang 

membuatnya, dimana pada 

saat itu Terlapor XII dan 

Terlapor lainnya dipaksa oleh 

Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen PKH untuk 

menandatangani surat 

tersebut; -------------------------  

35.3.2.1.4 Bahwa merujuk pendapat 

Prof. Nindyo Pramono, 

kehendak bebas dari para 

pihak untuk tercapainya 

persetujuan, itu harus terjadi 

atas kehendak bebas yang 

membuat perjanjian. Asas 

kebebasan berkontrak itu 

dalam Pasal 1338 KUH 

Perdata. Jadi, asas 

kebebasan berkontrak itu 

bermakna antara lain tidak  

boleh ada tekanan atau 

paksaan, tidak boleh ada 

kekhilafan, tidak boleh ada 

penipuan. Kalau perjanjian 

terjadi dengan dilandasi 3 

(tiga) hal ini, maka perjanjian 

dapat dibatalkan bukan batal 

demi hukum (vide bukti BAP 

Pemeriksaan Ahli); -------------  

35.3.2.1.5 Bahwa surat kesepakatan 

tertanggal 14 September 
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2015 terkait afkir dini yang 

ditandatangani oleh Terlapor 

XII dengan Terlapor lainnya 

dan diketahui oleh 

Pemerintah dalam hal ini 

Dirjen PKH, lebih tepat 

dikatakan sebagai perbuatan 

bersama (gesammakh); -------  

35.3.2.1.6 Bahwa berdasarkan uraian 

diatas unsur “perjanjian 

pelaku usaha dengan 

pesaingnya”  tidak terbukti, 

karena bukan suatu 

perjanjian sebagaimana 

dimaksud dalam UU No. 

5/1999 ini, akan tetapi 

merupakan perbuatan 

bersama untuk 

melaksanakan kebijakan 

Pemerintah. Dalam surat 

tersebut, jelas adanya 

keterlibatan Pemerintah 

dalam hal ini Dirjen PKH 

dimana didalam surat 

tersebut ada tandatangan 

Bapak Muladno selaku Dirjen 

PKH dalam posisi yang 

“mengetahui” secara 

substansi, surat tersebut 

muncul atas prakarsa dan 

dibawah pengawasan 

Pemerintah c.q. Kementan 

c..q. Dirjen PKH sebagai 

Instansi yang berwenang 

dalam masalah ini; ------------  

35.3.2.2 Unsur bermaksud mempengaruhi harga; --  
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35.3.2.2.1 Bahwa pengafkiran yang 

dilakukan oleh Terlapor XII, 

tidak dapat dikatakan dapat 

mempengaruhi harga, karena 

market share nya kecil hanya 

1,12% dari pasar nasional 

dan naiknya harga ayam 

pada saat itu dipengaruhi 

faktor eksternal atau 

psikologi pasar, dimana 

kenaikan harga ayam secara 

cepat naik yakni setelah 

adanya afkir dini, padahal 

apabila ada afkir dini maka 

kenaikan harga, berselang 

sekitar 35 hari setelah afkir 

dini. Fluktuasi harga ayam 

didalam sebuah pasar sudah 

menjadi hal yang biasa dan 

banyak faktor yang 

mempengaruhi turun dan 

naiknya harga. Begitu juga 

rataan kenaikan harga tidak 

dapat diidentifikasi secara 

akurat dan valid melalui 

data-data yang dapat 

dipercaya; -----------------------  

35.3.2.2.2 Bahwa berdasarkan uraian di 

atas, unsur “Bermaksud 

mempengaruhi harga” tidak 

terbukti secara sah dan 

meyakinkan; --------------------  

35.3.2.3 Unsur mengatur produksi dan/atau 

pemasaran; --------------------------------------  

35.3.2.3.1 Bahwa dugaan adanya 

pengaturan produksi dengan 
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cara pengafkiran dini yang 

dituduhkan oleh Investigator 

KPPU sebagaimana dimaksud 

Laporan Dugaan Pelanggaran 

tidak berdasar, dengan 

alasan bahwa pengafkiran 

yang dilakukan Terlapor XII 

dengan Terlapor lainnya 

bukan untuk kepentingan 

Para Terlapor tetapi untuk 

kepentingan pihak lain dalam 

hal ini para peternak. 

Terlapor XII tidak mengambil 

untung dari pengafkiran 

tersebut, justru dengan 

adanya perintah pengafkiran 

oleh Pemerintah Terlapor XII 

merugi. Merujuk pendapat 

Prof. Nindyo Pramono, 

tindakan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha untuk 

kepentingan pihak lain 

tersebut bukanlah 

merupakan kategori kartel, 

karena perbuatan yang 

dilarang dalam Pasal 11 UU 

No. 5/1999 itu bertujuan 

untuk kepentingan anggota 

kartel dalam rangka 

memperoleh keuntungan 

yang tidak wajar atau 

berlebihan (vide BAP 

pemeriksaan Ahli); -------------  

35.3.2.3.2 Bahwa tindakan  pengaturan  

produksi  yang  dikategorikan  

sebagai  perbuatan  kartel 
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dan  oleh  karenanya  

memenuhi  perbuatan  yang  

dilarang  sebagaimana  

disebut dalam Pasal 11 UU 

No. 5/1999, adalah 

koordinasi pengaturan 

produksi yang bertujuan  

untuk  mempengaruhi  harga  

yang  menimbulkan  dampak 

negatif  terhadap persaingan 

usaha (vide BAP pemeriksaan 

Ahli); -----------------------------  

35.3.2.3.3 Bahwa berdasarkan uraian di 

atas, unsur “Dengan 

mengatur produksi dan/atau 

pemasaran” tidak terbukti, 

dengan alasan bahwa adanya 

pengaturan bibit ayam 

dengan mengurangi produksi 

Parent Stock dengan cara 

afkir dini tidak serta merta 

mneyebabkan produksi ayam 

berkurang, karena masih ada 

perusahaan breeding lainnya 

yang tidak melakukan afkir 

dini, dan tidak ada hasil 

penelitian atau bukti, serta 

Saksi yang dapat 

menerangkan secara tegas 

bahwa produksi ayam 

berkurang; ----------------------  

35.3.2.4 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan/atau persaingan 

usaha tidak sehat; ------------------------------  

35.3.2.4.1 Bahwa kesepakatan 

pengafkiran  yang dilakukan 
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Terlapor XII tidak 

menyebabkan terjadinya 

praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak 

sehat; ----------------------------  

35.3.2.4.2 Bahwa yang dimaksud 

dengan mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli 

dan/atau persaingan usaha 

tidak sehat, artinya adalah 

bahwa perjanjian yang 

dilakukan antara para pelaku 

dan pesaingnya yang 

tujuannnya mempengaruhi 

harga dengan cara mengatur 

produksi dan/atau 

pemasaran suatu barang 

dan/atau jasa itu kemudian 

mengakibatkan pemusatan 

kekuatan ekonomi oleh satu 

atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya 

produksi dan/atau 

pemasaran atas barang 

dan/atau jasa tertentu; -------  

35.3.2.4.3 Bahwa  motif  atau  niat  

merupakan  hal  yang  sangat  

penting  dalam menentukan  

ada  atau  tidaknya  suatu  

pelanggaran  khususnya  

pelanggaran terhadap  UU  

No.  5/1999, sebab  tanpa  

adanya  motif  atau  niat  

untuk “melanggar”, maka  

tidak  mungkin  akan  terjadi  

tindakan  yang  
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mengakibatkan adanya 

praktek monopoli atau 

persaingan usaha yang tidak 

sehat. Sebagaimana  halnya  

dalam  kartel,  tidak  

mungkin  akan  ada  kartel,  

jika  para pelaku  usaha  

yang  mengadakan  

perjanjian  dengan  pelaku  

usaha  pesaingnya tersebut  

tidak  punya  niat  atau  

motif  untuk  mengatur  

harga,  dengan  cara 

mengatur  produksi  dan  

pemasaran  barang  

dan/atau  jasa,  sehingga 

mengakibatkan prAktak 

monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat (vide bukti 

BAP Pemeriksaan Ahli); -------  

35.3.2.4.4 Bahwa berdasarkan uraian di 

atas unsur “Dapat 

mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak 

sehat” tidak terbukti, dengan 

dasar alasan karena dengan 

adanya afkir dini, tidak ada 

penguasaan  pangsa pasar 

dan pengendalian harga 

ayam, semuanya berjalan 

sesuai mekanisme pasar, 

serta tidak ada monopoli 

ataupun persaingan usaha 

yang tidak sehat, semua 
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berjalan sesuai dengan 

mekanisme pasar yang ada; -  

35.3.3 Bahwa keempat unsur-unsur tersebut bersifat 

kumulatif, artinya keempat unsur tersebut harus dapat 

dibuktikan seluruhnya. Jadi, apabila  salah satu unsur 

tersebut tidak terbukti, maka konsekuensi hukumnya 

dugaan tersebut dinyatakan tidak terbutkti. Dalam 

perkara ini, unsur-unsur tersebut tidak dapat 

dibuktikan oleh Investigator, maka dugaan kartel 

secara hukum tidak terbukti; -------------------------------  

35.4 Tentang adanya unsur paksaan dalam penandatanganan surat 

kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 2015; -------------   

35.4.1 Bahwa Terlapor XII dalam menandatangani surat 

perjanjian tersebut dalam keadaan terpaksa, karena 

kalau tidak menandatangani akan dikenai sanksi oleh 

Pemerintah, dalam hal ini Dirjen PKH; --------------------  

35.4.2 Bahwa Terlapot XII tidak dapat dimintakan 

pertanggung jawaban hukum dalam perkara a quo 

dengan alasan, Terlapor XII tidak melakukan afkir dini 

PS dan tidak terdapat unsur mens rea didalamnya, 

sebagaimana dimaksud oleh Wilson “Suatu perbuatan 

tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak 

terdapat kehendak jahat didalamnya”. Kadis dan 

Paulser menafsirkan sebagai “Suatu kelakuan tidak 

dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa 

kehendak jahat”. Mens rea merupakan suatu 

keharusan dalam tindak pidana, hal ini menegaskan  

bahwa untuk dapat mempertanggung jawabkan 

seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat 

ditentukan oleh adanya mens rea merupakan hal yang 

menentukan pertanggung jawaban pembuat tindak 

pidana. Penggunaan dokrin mens rea dalam common 

law system pada hakekatnya sejalan dengan penerapan 

azas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Selanjutnya Pasal 

48 KUHP menyatakan “orang yang melakukan tindak 

pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat 
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dipidana”, pengaruh daya paksa batin dan lahir, rohani 

maupun jasmani, daya paksa yang tidak bisa dilawan 

adalah kekuasaan yang lebih besar, yaitu kekuasaan 

yang pada umumnya tak mungkin dapat ditentang; ----  

35.4.3 Bahwa selanjutnya Pasal 1321 KUH Perdata 

menyatakan “tiada suatu persetujuan pun mempunyai 

kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau 

diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Menurut 

Pasal 1323 KUH Perdata “Paksaan terhadap orang-

orang yang mengadakan suatu persetujuan 

mengakibatkan batalnya persetujuan yang 

bersangkutan, juga paksaan itu dilakukan oleh pihak 

ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan 

yang dibuat itu. Menurut Pasal 1324 KUH Perdata 

“Paksaan terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa 

sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan 

ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa 

dirinya, orang-orangnya, dan kekayaannya terancam 

rugi besar dalam waktu dekat”; -----------------------------  

35.4.4 Bahwa Terlapor XII tidak ada niat jahat (mens rea) 

dalam turut menandatangani kesepakatan yang 

menjadi objek perkara a quo, yaitu ketentuan Pasal 11 

UU No. 5/1999, dan juga dipaksa dan terpaksa 

menandatangani kesepakatan tersebut kerana takut 

dikenakan sanksi pencabutan, pembekuan yang terkait 

dengan rekomendasi dan ijin impor Grand Parent Stock 

(GPS); ------------------------------------------------------------  

35.4.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, surat 

kesepakatan afkir dini tertanggal 14 September 2015 

tidak bisa dijadikan dasar untuk menjerat Terlapor XII 

terkait adanya dugaan kartel; -------------------------------  

35.4.6 Bahwa dengan melihat bukti-bukti dan saksi-saksi 

yang terungkap dipersidangan serta penerapan hukum 

dalam ketentuan Pasal 11 UU No. 5/1999, maka kami 

berpendapat, bahwa Terlapor XII tidak terbukti secara 
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sah dan meyakinkan melakukan tindakan kartel 

tersebut; ---------------------------------------------------------  

35.5 Tentang Permohonan Terlapor XII; ------------------------------------  

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan 

mendasari hukum dan keadilan sebagaimana uraian diatas, 

kami mohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara a 

quo, untuk memberikan Putusan sebagai berikut: ------------------  

35.5.1 Menyatakan Terlapor XII tidak terbukti melanggar 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -  

35.5.2 Menyatakan Surat Perjanjian Pengafkiran Parent Stock 

tertanggal 14 September 2015 dibatalkan dan tidak 

mengikat secara hukum; -------------------------------------  

35.5.3 Membebaskan Terlapor XII dari dugaan pelanggaran 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -  

35.5.4 Apabila Majelis Komisi berpendapat lain mohon 

putusan yang seadil-adilnya; --------------------------------  

36. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan 

Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi 

Nomor 38/KPPU/Pen/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang 

Musyawarah Majelis Komisi Pekara Nomor 02/KPPU-I/2016, yaitu 

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung 

sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 

(vide bukti A288). ------------------------------------------------------------------  

37. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 

58/KPPU/Kep.3/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Penugasan 

Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi 

Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 (vide bukti A290). -------------------------  

38. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat 

Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi 

kepada para Terlapor (vide bukti A289, A292, A293, A294, A295, A296, 

A297, A298, A299, A300, A301, A302, A303, A304, A305, A306, A307, 

A308, A309, A310). ----------------------------------------------------------------  
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39. 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 oleh 

Investigator dan para 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 Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh 

para Terlapor dalam Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016. Dalam melakukan 

penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, 

yaitu: 

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -------------------------------------------------------  

2. Tentang Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------------------------------  

3. Tentang Kewenangan KPPU dalam Perkara a quo; -------------------------------  

4. Tentang Industri Ayam Ras Pedaging (Broiler); ------------------------------------  

5. Tentang Pasar Bersangkutan; ----------------------------------------------------------  

6. Tentang Over Supply; --------------------------------------------------------------  

7. Tentang Perjanjian; ------------------------------------------------------------------------  

8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999;-------------  

 

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 Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., yang 

merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan 

dengan Akta Notaris Gde Ngurah Rai, S.H. Nomor 6 Tanggal 7 

Januari 1972 dengan Akta Perubahan terakhir oleh Akta Notaris 
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Fathiah Helmi, S.H. Nomor 42 Tanggal 28 Agustus 2014 dan telah 

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor 

AHU-0091288.40.80.2014 tanggal 9 September 2014, yang pada 

pokoknya tapi tidak terbatas bergerak di bidang pembelian, 

mengimpor, bertindak sebagai penyalur dan pengecer itik ayam, 

ayam negeri, ternak dan hasil-hasilnya, hasil-hasil peternakan 

dan makanannya, bahan pelengkap makanan hewan termasuk 

didalamnya obat-obatan hewan dan pendirian peternakan untuk 

menetaskan. -----------------------------------------------------------------  

1.2 Terlapor II, PT Japfa Comfeed Indonesia,Tbk, merupakan badan 

usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta 

Notaris Djojo Muljadi, S.H. Nomor 59 Tanggal 18 Januari 1971, 

dengan Akta Perubahan terakhir oleh Akta Notaris Dr. Irawan 

Soerodjo, S.H., M.Si., Nomor 109 Tanggal 14 April 2015 dan telah 

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor 

AHU-0935154.AH.01.02 tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 yang 

pada pokoknya tapi tidak terbatas bergerak di bidang peternakan 

dan pembibitan ayam induk, anak ayam dan segala jenis unggas 

lainnya. ------------------------------------------------------------------------  

1.3 Terlapor III, PT Malindo Feedmill, Tbk, merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta Perubahan 

terakhir oleh Notaris Achmad Bajumi, S.H., M.H. Nomor 74 

Tanggal 27 November 2015, dan telah mendapat pengesahan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

dengan daftar perseroan Nomor AHU-3593532.AH.01.11 tanggal 

16 Desember tahun 2015 yang pada pokoknya tapi tidak terbatas 

bergerak di bidang pakan ternak, Day Old Chick (DOC) ayam ras 

pedaging dan petelur, bebek pedaging, bahan baku pakan ternak, 

barang-barang hasil industri,, perikanan dan yang terkait, 

barang-barang hasil pemotongan dan barang-barang hasil 

pengolahan dan pengawetan baik yang dihasilkan sendiri 

maupun tidak, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, 

antar pulau/daerah serta lokal dan intersulair untuk barang-

barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain.  
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1.4 Terlapor IV, PT CJ-PIA,  merupakan badan usaha berbentuk 

badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris Ingrid 

Lannywaty, S.H. Nomor 112 Tanggal 19 Oktober 2006 dengan 

Akta Perubahan terakhir oleh Akta Notaris I Gede Buda 

Gunamanta, S.H. Nomor 66 Tanggal 16 Juli 2014 dan telah 

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor 

AHU-0073645.40.80.2014 tanggal 17 Juli tahun 2014, yang pada 

pokoknya tapi tidak terbatas bergerak di bidang Peternakan 

unggas, meliputi budidaya bebek, angsa, burung dara, burung 

onta, ayam petelor dan pembibitan bibit ayam diantaranya Grand 

Parent Stock (bibit ayam nenek), Parent Stock (bibit ayam induk) 

dan Day Old Chick (ayam niaga) dan pure line (ayam galur murni) 

serta kegiatan usaha tekait. ----------------------------------------------  

1.5 Terlapor V, PT Taat Indah Bersinar, merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris 

Bertha Lauwalata S.H. Nomor 09 Tanggal 28 Februari 2011 dan 

telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor 

AHU-0035889.AH.01.09 tanggal 5 Mei tahun 2011 yang pada 

pokoknya tapi tidak terbatas bergerak di bidang pertanian, 

perkebunan, peternakan, perkayuan, kehutanan, perikanan yang 

meliputi penangkapan ikan, budidaya ikan, budidaya pertanian, 

perkebunan, peternakan, perkayuan, kehutanan serta penjualan 

dan pengumpulan juga perdagangan hasil perikanan, pertanian, 

perkebunan, peternakan, perkayuan, kehutanan. ---------------------  

1.6 Terlapor VI, PT Cibadak Indah Sari Farm, merupakan badan 

usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta 

Notaris Winanto Wiryomartani, S.H. Nomor 76 Tanggal 15 Maret 

1980 dengan Akta Perubahan terakhir oleh Akta Notaris Linggo 

Darsono, S.H., Nomor 7 Tanggal 11 Desember 2015, dan telah 

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor 

AHU-3593269.AH.01.11 tanggal 15 Desember 2015 yang pada 

pokoknya tapi tidak terbatas bergerak di bidang peternakan 

ayam. --------------------------------------------------------------------------  
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1.7 Terlapor VII, PT Hybro Indonesia, merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum yang seluruh Anggaran Dasarnya telah 

diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diumumkan dalam 

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5 Oktober 2010 

Nomor 81 dimuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa Nomor 1 tertanggal 12 Juni 2015, yang dibuat 

oleh Notaris Audrey Tedja, S.H., M.Kn. PT Hybro Indonesia 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang importasi Grand 

Parents Stock (GPS) dan melakukan penjualan produknya ke 

pasar yang ada di Jawa dan Kalimantan (vide bukti B50, T7.6) -----  

1.8 Terlapor VIII, PT Expravet Nasuba, merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris 

Barnang Armino Poeloengan, S.H. Nomor 6 Tanggal 2 April 1981 

dan Akta Berita Acara Rapat Nomor 1 tanggal 2 April 2013 yang 

dibuat oleh Notaris Suprayitno, S.H., yang Anggaran Dasarnya 

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 

80 Tanggal 5 Oktober 1982. PT Expravet Nasuba merupakan 

perusahaan yang memproduksi Grand Parents Stock (GPS) dan 

budidaya Final Stock (vide bukti T8.3, B51). ----------------------------  

1.9 Terlapor IX, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, merupakan badan 

usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta 

Notaris Soehartono S.H. Nomor 81 Tanggal 12 Desember 1988 

dengan Akta Perubahan Terakhir oleh Akta Notaris Janto Kusuma 

Koe, S.H. Nomor 26 Tanggal 25 November 2013 dan telah 

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor 

AHU-0005172.AH.01.09 tanggal 20 Januari tahun 2014 yang 

pada pokoknya tapi tidak terbatas bergerak di bidang pertanian, 

perikanan, baik darat, laut maupun udang, peternakan, 

perkayuan dan rotan, kelautan. ------------------------------------------  

1.10 Terlapor X, CV. Missouri, merupakan badan usaha yang didirikan 

dengan Akta Notaris Lien Tanudirdja Nomor 15 tanggal 7 Januari 

1992 yang bergerak di bidang industri pada umumnya, antara 

lain tapi tak terbatas pada industri makanan ternak, industri 

pembibitan anak-anak ayam. ---------------------------------------------  
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1.11 Terlapor XI, PT Reza Perkasa, merupakan badan usaha berbentuk 

badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris Sochib Arifin 

S.H. Nomor 15 Tanggal 18Nopember 2002 dengan Akta 

Perubahan Terakhir oleh Akta Notaris Nurmawan Hari Wismono, 

S.H., M.Kn Nomor 06 Tanggal 30 September 2015 dan telah 

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor 

AHU-AH.01.03-0971874 tanggal 13 Oktober tahun 2015 yang 

pada pokoknya kegiatan usaha perseroan meliputi pembibitan 

ayam dan budidaya ayam pedaging. -------------------------------------  

1.12 Terlapor XII, PT Satwa Borneo Jaya, merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum yang didirikan dengan dengan Akta 

Notaris Dalimonte S.H. Nomor 9 tanggal 22 Juli 1999, dengan 

Akta Perubahan Terakhir oleh Akta Notaris Barbara Bonardy 

Bong, S.H. Nomor 17 Tanggal 12 Mei 2014 dan telah mendapat 

pengesahan perubahan terakhir dari Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan 

Nomor AHU-14503.AH.01.02 tanggal 14 Mei tahun 2014 yang 

pada pokoknya tapi tidak terbatas bergerak dalam bidang 

peternakan terutama ternak unggas pertambakan termasuk 

pembibitan dan budi daya udang serta rumput laut dan beberapa 

bidang usaha lainnya. ------------------------------------------------------  

 

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; --------------------------  

2.1 Bahwa objek perkara a quo adalah Kesepakatan 

Pemotongan/Pengafkiran Induk Ayam Pedaging (Parent Stock) dan 

Pemotongan Hatchery Egg Final Stock oleh Pelaku Usaha 

Pembibitan tahun 2015 di Indonesia. ------------------------------------  

2.2 Bahwa terkait dengan obyek perkara, Majelis Komisi memandang 

berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti menunjukkan 

kesepakatan yang dilaksanakan pasca 14 September 2015 adalah 

afkir dini Parent Stock (PS), sedangkan untuk Hatchery Egg Final 

Stock tidak dilaksanakan, sehingga Majelis Komisi membatasi 

objek perkara a quo pada Kesepakatan Pemotongan/pengafkiran 

Induk ayam pedaging (Parent Stock). -------------------------------------  
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2.3 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara a quo adalah 

ketentuan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: ---  

“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”  
 

 

 

3. Tentang Kewenangan KPPU dalam Perkara A quo; ------------------------  

3.1 Tentang Permasalahan dalam Perkara A quo. ---------------------------------  

3.1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai latar belakang 

kesepakatan Pemotongan/Pengafkiran Induk Ayam 

Pedaging (Parent Stock) dan Pemotongan Hatchery Egg 

Final Stock adalah terkait dengan isu over supply DOC 

FS. Hal tersebut diketahui berdasarkan fakta 

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

3.1.1.1 Bahwa pada awalnya Asosiasi Perhimpunan 

Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) 

menyuarakan isu terjadinya over supply; --------  

3.1.1.2 Bahwa isu terkait over supply sudah muncul 

sejak tahun 2014, dan hal tersebut diakui oleh 

Asosiasi Gabungan Pengusaha Pembibitan 

Unggas (GPPU) (vide bukti B15). ------------------  

3.1.1.3 Bahwa berkaitan dengan isu over supply 

tersebut, para pelaku usaha dan peternak 

telah melakukan serangkaian pertemuan dan 

pertemuan tersebut diketahui oleh Pemerintah 

(dalam hal ini Kementerian Perdagangan 

maupun Kementerian Pertanian) (vide bukti 

B48, B52, B44, B42). --------------------------------  

3.1.1.4 Selanjutnya berdasarkan alat bukti diketahui 

bahwa pada tanggal 19 November 2014 di 

Ruko GPMT pada pukul 14.00-15.00 WIB 

telah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh 

Bapak Don Utoyo, Bapak Kriss, Bapak 
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Suparman, Bapak Dawami, Bapak Chandra, 

Bapak Ruri, Ibu Fitri, Bapak Widi, Bapak Sam 

Hadi, Bapak Feri, dan Bapak Wahyu, yang 

menyimpulkan pada pokoknya sebagai berikut 

(vide bukti C12, B14): -------------------------------  

a. Pembenahan sisi data base arus supply 

demand nasional yang menjadi dasar 

regulasi Pemerintah, kebijakan 

perusahaan serta investor baru.-------------  

b. Segmentasi atau pembagian “kue bisnis” 

oleh grup. ----------------------------------------  

Dalam pertemuan tersebut dihasilkan 

kesepakatan akan dibentuk tim Ad Hoc baru 

(Ad Hoc supply demand) yang diketuai oleh 

Bapak Chandra dan Bapak Musbar selaku 

Sekretaris serta dibantu oleh Bapak Feri, 

Bapak Hartono, Bapak Eko, Bapak Dudung, 

Bapak Wahyu, Bapak Sam Hadi, Bapak Jamal 

(pembibitan). Tim Ad Hoc tersebut bertugas 

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

a. Membuat parameter untuk penyusunan 

standarisasi baku “supply” yang 

disepakati bersama. ---------------------------  

b. Membuat parameter untuk penyusunan 

standarisasi baku “demand” yang 

disepakati bersama. ---------------------------  

c. Hasil kerja dari Tim Ad Hoc akan 

dipresentasikan dan diajukan ke instansi 

atau badan negara yang terkait sehingga 

tidak terjadi kesalahan penghitungan 

seperti yang terjadi selama ini. --------------  

3.1.1.5 Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015,  

asosiasi perunggasan dan para perusahaan 

pembibitan ayam ras membuat kesepakatan 

pengurangan telur tetas dan afkir dini Parents 

Stock pada umur 55 minggu, untuk menjaga 
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keseimbangan supply dan demand. 

Kesepakatan tersebut diketahui oleh 

Kementerian Pertanian (vide bukti C1.2). --------  

3.1.1.6 Bahwa pada tanggal 2 April 2015 asosiasi 

perunggasan dan para perusahaan pembibitan 

ayam ras membuat kesepakatan yang antara 

lain berisi (vide bukti C1.4): ------------------------  

a. Pemotongan HE sebesar 40% di Hatchery 

pada umur 18 hari mulai tanggal 2 April 

sampai dengan tanggal 16 April 2016 

untuk semua perusahaan pembibitan, 

selanjutnya dibicarakan di Tim Ad Hoc. ---  

b. Pengurangan PS sebesar 10% pada semua 

umur dalam waktu 2 bulan mulai dari 

tanggal 3 April sampai dengan tanggal 31 

Mei 2015 (umur PS yang dipotong secara 

progresif akan dihitung oleh Tim Ad Hoc). 

Kesepakatan tersebut diketahui oleh 

Kementerian Pertanian; -----------------------------  

3.1.1.7 Bahwa pada tanggal 8 April 2015 asosiasi 

perunggasan dan para perusahaan pembibitan 

ayam ras membuat kesepakatan yang antara 

lain berisi (vide bukti C1.5): ------------------------  

a. Pemotongan HE FS broiler dari hasil cek 

mesin sesuai dengan hasil kesepakatan 

tanggal 26 Februari 2015: --------------------   

- Minggu I bulan April 2015 sebesar 

40%. -----------------------------------------  

- Minggu II bulan April 2015 sebesar 

40%. -----------------------------------------  

- Minggu III bulan April 2015 sebesar 

30%. -----------------------------------------  

- Minggu IV bulan April 2015 sebesar 

30%. -----------------------------------------  

- Minggu I bulan Mei 2015 sebesar 

30%. -----------------------------------------  
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- Minggu II bulan Mei 2015 sebesar 

20%. -----------------------------------------  

b. Rencana pelaksanaan pengurangan PS 

broiler akan dimulai pada minggu IV 

bulan April 2015 karena dalam 

pelaksanaannya memerlukan koordinasi 

terlebih dahulu dengan Tim Teknis dari 

masing-masing breeder. ----------------------  

c. Persiapan pelaksanaan teknis dan 

pengawasan pengurangan PS broiler 

semua umur akan dibicarakan secara 

internal breeder (GPPU dan ASPARI) 

dalam waktu dekat. ----------------------------  

Kesepakatan tersebut diketahui oleh 

Kementerian Pertanian dan Kementerian 

Perdagangan; -----------------------------------------  

3.1.1.8 Bahwa pada tanggal 22 April 2015 asosiasi 

perunggasan dan para perusahaan pembibitan 

ayam ras membuat kesepakatan yang antara 

lain berisi (vide bukti C1.6): ------------------------  

a. Melaksanakan afkir dini PS di atas umur 

55 minggu sebesar 20% (setara dengan 6 

ekor juta PS) dan dilaksanakan mulai 

tanggal 27 April sampai dengan 31 Juli 

2015 oleh PT Charoen Pokphand, PT 

Japfa Comfeed Indonesia, PT Bibit 

Indonesia (PT Malindo), PT CJ-PIA, PT 

Wonokoyo, PT Taat Indah Bersinar, PT 

Cibadak Indah Sari Farm, PT Expravet 

Nasuba, dan PT Hybro Indonesia dan 

besaran prosentase afkir dini PS berlaku 

sama untuk semua pembibit yang 

disebutkan di atas. ----------------------------  

b. Pemotongan HE situasional sebesar 35% 

yang berdasarkan data perhitungan kuota 
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oleh tim Ad Hoc dan dilaksanakan oleh 

seluruh breeding PS. --------------------------  

Kesepakatan tersebut diketahui oleh 

Kementerian Pertanian; -----------------------------  

3.1.1.9 Bahwa pada tanggal 22 April 2015 PT Expravet 

Nasuba menerima email dari GPPU dan 

ditujukan juga kepada anggota lainnya, yang 

berisi tentang adanya rencana melakukan 

afkir dini PS sebanyak 2 juta ekor (vide bukti 

B51, T8.4). --------------------------------------------  

3.1.1.10 Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, Ketua 

GPPU, Ketua ASPARI, perwakilan FPMI, Ketua 

dan Sekretaris Tim Ad Hoc, pimpinan 

perusahaan pembibitan, membuat 

kesepakatan yang antara lain berisi: -------------  

a. Pelaksanaan afkir dini PS ditunda, 

mempertimbangkan dampak dari afkir 

dini (mengganggu harga livebird dan 

belum ada kesepakatan dalam teknis 

pelaksanaan). -----------------------------------  

b. Cutting HE FS dilaksanakan sesuai 

kesepakatan sebelumnya, dimulai pada 

minggu II Bulan Mei (tanggal 11-16 Mei 

2015) sebesar 30%, minggu III Bulan Mei 

(tanggal; 18-23 Mei 2015) sebesar 30% 

dan minggu IV bulan Mei (tanggal 25-30 

Mei 2015) sebesar 20%. ----------------------------  

Kesepakatan tersebut diketahui oleh 

Kementerian Pertanian (dalam hal ini adalah 

Direktorat Pembibitan Ternak); --------------------  

3.1.1.11 Bahwa pada bulan Mei 2015 dilakukan 

pertemuan di rumah makan sekitar Mangga 

Dua. Dalam pertemuan tersebut pihak Japfa 

Comfeed menunjukkan simulasi dalam bentuk 

tabel yang berisi perhitungan pembagian PS 

yang akan di afkir dini (vide bukti B51). ---------  
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3.1.1.12 Bahwa simulasi pada pertemuan bulan Mei 

2015 telah berulang kali dipaparkan dalam 

pertemuan-pertemuan, termasuk pertemuan 

di Kementerian Pertanian pada tanggal 14 

September 2015 yang menghasilkan 

kesepakatan bersama oleh 13 breeder terkait 

afkir dini PS 6 juta ekor dan jumlah yang akan 

diafkir oleh PT Charoen Pokphand dan PT 

Japfa Comfeed (vide bukti B51). -------------------  

3.1.1.13 Bahwa setelah pertemuan tanggal 14 

September 2015 dilakukan pertemuan lain 

yang bertempat di kantor GPPU di Mangga 

Dua yang membahas penentuan prosentase PS 

yang akan diafkir oleh 11 (sebelas) pelaku 

usaha selain PT Charoen Pokphand dan                      

PT Japfa Comfeed (vide bukti B51). ---------------  

3.1.2 Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis 

Komisi berpendapat bahwa kesepakatan mengenai afkir 

dini PS secara jelas dilatarbelakangi dan diinisiasi oleh 

para pelaku usaha, dan bukan merupakan suatu 

kebijakan resmi dari Pemerintah. -----------------------------  

3.1.3 Bahwa oleh karena itu, KPPU berwenang menangani 

perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 36 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 -------------------------------------------  

3.2 Tentang Pengecualian UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------------------  

3.2.1 Berdasarkan kesimpulan para Terlapor menyatakan 

pada pokoknya bahwa perkara a quo merupakan 

pengecualian berdasarkan Pasal 50 huruf (a) UU Nomor 

5 Tahun 1999 karena kesepakatan yang dilakukan oleh 

para pelaku usaha tersebut merupakan public cartel. -----  

3.2.2 Bahwa atas kesimpulan tersebut Majelis Komisi 

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

3.2.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf (a) UU Nomor 

5 Tahun 1999 menyatakan: -----------------------   

“Yang dikecualikan dari ketentuan undang-
undang ini adalah: --------------------------------------------  
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(a) Perbuatan dan atau perjanjian yang 
bertujuan melaksanakan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.” 
 

3.2.2.2 Berdasarkan Pedoman Pasal 50 huruf (a) UU 

Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

ketentuan tersebut harus dibatasi hanya 

kewenangan yang didasarkan pada ketentuan 

Undang-Undang atau pada Peraturan 

Perundang-undangan di bawah Undang-

Undang tetapi berdasarkan delegasi secara 

tegas dari Undang-Undang; -----------------------  

3.2.2.3 Bahwa berdasarkan Application of Competition 

Law: Exemptions and Exceptions oleh R. 

Shyam Khemani (LECG, Europe) United 

Nations Conference on Trade and Development-

UNCTAD) dinyakatan:  

“Exemptions from the application of competition 
laws may be justified on various ground, such 
as reducing risk and uncertainty, facilitating 
innovation, collection and dissemination of 
information, and counterbalancing unequal 
bargaining power. However, as Governments 
need to respond to such needs, it may be useful 
to adopt certain basic procedures and principles 
in the granting of exemptions. In this regard. It 
is suggested that: ----------------------------------------------  
a. Exemptions should be granted on a limited –

time basis with a “sunset” clause and 
provisions for periodic review. 

b. The review of exemptions should include 
analysis of their impact on economic 
efficiency and consumer welfare, and in a 
cost-benefit framework identify the 
“winners” and “losers”, and whether indeed 
there are overriding benefits that serve the 
consumer or broader economic interests. 

c. The exemptions should be granted after 
public hearing with the participation of the 
interested and affected parties. 

d. The exemptions should be as least 
restrictive of competition as possible. In 
many areas, particular exemptions and/or 
exceptions dealing with infrastructure 
industry such as power, telecommunications 
and transportation, alternative less 
anticompetitive approaches are feasible. 
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e. Exemptions should be generic in nature, 
relating to types of economic activities or 
arrangements, and be less industry-or 
sector-specific. 
 

3.2.2.4 Berdasarkan Application of Competition Law: 

Exemptions and Exceptions tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pengecualian atas 

pemberlakuan hukum persaingan dapat 

dilakukan dalam hal: -------------------------------  

a. Pengecualian harus diberikan dengan 

klausa batas-waktu dan ketentuan untuk 

tinjauan periodik. --------------------------------  

b. Tinjauan pengecualian harus mencakup 

analisis dampak efisiensi ekonomi dan 

kesejahteraan konsumen, dan dalam 

kerangka biaya-manfaat dapat 

mengidentifikasi "pemenang" dan 

"pecundang", dan apakah memberikan 

manfaat bagi konsumen atau kepentingan 

ekonomi yang lebih luas. -----------------------  

c. Pengecualian harus diberikan setelah 

mendengar pendapat umum dan 

partisipasi pihak yang berkepentingan dan 

yang terkena dampak.  

d. Pengecualian sebisa mungkin harus 

membatasi persaingan. Di banyak daerah, 

pengecualian berkaitan dengan industri 

infrastruktur seperti listrik, telekomunikasi 

dan transportasi, pendekatan alternatif 

persaingan yang lebih layak. 

e. Pengecualian harus bersifat umum, yang 

berkaitan dengan jenis kegiatan ekonomi 

atau pengaturan pada sektor industri yang 

spesifik. 

3.2.2.5 Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi 

berpendapt bahwa dalam perkara a quo tidak 

pernah dilakukan analisis terkait hal-hal 
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sebagaimana telah diuraikan pada butir a 

sampai dengan e di atas. ---------------------------  

3.2.2.6 Berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi tidak 

menemukan satu pun peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang memberikan 

dasar bagi para Terlapor untuk melakukan 

afkir dini Parents Stock (PS). Hal ini 

sebagaimana dikuatkan oleh keterangan 

Pemerintah (Sdr. Muladno selaku Dirjen PKH) 

yang menyatakan pada pokoknya tidak ada 

ketentuan di bidang perunggasan (ayam) yang 

digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur 

telah terjadi swasembada atau telah terjadi 

over supply (vide bukti B11). ----------------------  

3.2.2.7 Berdasarkan keterangan Pemerintah (Sdr. 

Muladno selaku Dirjen PKH) yang menyatakan 

bahwa Tupoksi sebagai Dirjen Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian 

adalah melakukan pembinaan untuk 

pengembangan produksi peternakan dalam 

rangka meningkatkan daya saing dan 

produktivitas ternak secara umum. Oleh 

karena itu, terkait tupoksi tersebut telah jelas 

dimaknai jika kapasitas Pemerintah dalam hal 

ini Saksi selaku Dirjen PKH bukanlah dalam 

rangka jabatan dapat memberikan kebijakan 

baik itu menambah maupun mengurangi 

supply dan demand, melainkan untuk 

meningkatkan produksi ternak, produktivitas, 

dan daya saing ternak secara umum (vide 

bukti B11). -------------------------------------------  

3.2.2.8 Bahwa berdasarkan keterangan Pemerintah, 

secara faktual tidak ada data yang valid 

terkait supply demand, namun hanya 

menerima secara serta merta data dari para 
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pelaku usaha yang dikoordinir oleh GPPU 

selaku asosiasi (vide bukti B11, B15, T2.11). --  

3.2.2.9 Bahwa dengan demikian, dalam hal ini Dirjen 

PKH melakukan tindakan tidak atas dasar 

peraturan perundang-undangan namun 

justru semata-mata hanya memfasilitasi 

kepentingan dan keinginan para pelaku 

usaha. Oleh karena itu, maka tindakan 

kesepakatan yang dilakukan oleh para pelaku 

usaha tidak dapat dikecualikan sebagaimana 

ketentuan Pasal 50 huruf (a) UU Nomor 5 

Tahun 1999. -----------------------------------------  

3.3 Tentang Kapasitas dan Keterlibatan para Terlapor dalam 

kesepakatan afkir dini. -----------------------------------------------------  

3.3.1 Bahwa dalam kesimpulan para Terlapor menyatakan 

pada pokoknya, terdapat kekeliruan dalam menetapkan 

Terlapor dalam perkara a quo, karena tidak semua 

Terlapor memiliki PS dan tidak melakukan afkir dini 

induk ayam PS pedaging, sebagaimana dimaksud dalam 

obyek perkara a quo. --------------------------------------------  

3.3.2 Bahwa terhadap keberatan para Terlapor sebagaimana 

di atas, Majelis Komisi terlebih dahulu menguraikan 

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

3.3.2.1 Bahwa dalam ilmu ekonomi dikenal 

pendekatan Single Economic Entity Doctrine 

(SEED), yang memandang hubungan induk 

dan anak perusahaan dimana anak 

perusahaan tidak memiliki independensi 

untuk menentukan arah kebijakan 

perusahaan sebagai satu kesatuan entitas 

ekonomi (Alison Jones and Brenda Sufrin, EC 

Competition Law, Text, Cases, and Materials, 

Oxford University Press, New York, 2004 hal. 

123). ----------------------------------------------------  

3.3.2.2 Bahwa derajat independensi anak perusahaan 

dapat dilihat dari berbagai faktor, antara lain 
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kendali induk perusahaan terhadap direksi 

anak perusahaan, keuntungan yang dinikmati 

oleh induk perusahaan dari anak perusahaan, 

dan kepatuhan anak perusahaan terhadap 

kebijakan yang ditetapkan oleh induk 

perusahaan misalnya terkait dengan 

pemasaran dan investasi. --------------------------  

3.3.2.3 Bahwa konsekuensi dari penerapan Single 

Economic Entity Doctrine (SEED) ini adalah 

pelaku usaha dapat diminta pertanggung 

jawaban atas tindakan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha lain dalam satu kesatuan 

ekonomi. -----------------------------------------------  

3.3.2.4 Bahwa dalam ilmu hukum, pada prinsipnya 

induk perusahaan dapat dikenakan tanggung 

jawab hukum sebagai akibat dominasi induk 

perusahaan terhadap pengurusan anak 

perusahaan yang menjalankan instruksi induk 

perusahaan. ------------------------------------------  

3.3.2.5 Bahwa Hukum Perseroan memberikan 

perlindungan kepada induk perusahaan 

sebagai pemegang saham anak perusahaan 

dengan berlakunya prinsip limited liability 

(prinsip tanggung jawab terbatas) atas 

ketidakmampuan anak perusahaan 

menyelesaikan seluruh tanggung jawab 

hukum pada pihak ketiga. -------------------------   

3.3.2.6 Bahwa keterkaitan induk perusahaan dan 

anak perusahaan dalam konstruksi 

perusahaan grup menyebabkan induk 

perusahaan memiliki peran ganda sebagai 

pemegang saham anak perusahaan sekaligus 

pimpinan sentral perusahaan grup. 

Kedudukan induk perusahaan sebagai 

pemegang saham anak perusahaan 

menyebabkan induk perusahaan tidak hanya 
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bertanggungjawab sebesar nilai saham 

mengingat peran ganda perusahaan induk. -----  

3.3.2.7 Bahwa kemudian tanggung jawab ini 

diarahkan kepada perluasan tanggung jawab 

hukum induk perusahaan sebagai pemegang 

saham sekaligus sebagai pimpinan sentral 

perusahaan grup dengan menerapkan prinsip 

Piercing the corporate veil dan prinsip 

keseimbangan yang berkeadilan antara hak 

dan kewajiban induk perusahaan, sehingga 

induk perusahaan memiliki kewajiban untuk 

bertanggung jawab atas segala akibat hukum 

yang muncul dari hubungan tersebut. -----------  

3.3.2.8 Bahwa pada prinsipnya tanggung jawab 

hukum dari perusahaan induk (holding 

company) dalam perusahaan grup dalam hal 

sebagai pemegang saham, maka pertanggung 

jawabannya hanya sebatas nilai saham, 

namun dalam hal-hal tertentu hukum 

memperkenankan tanggung jawab hukum 

pemegang saham melebihi dari tanggung 

jawab sebatas sahamnya (Piercing the corporate 

veil).  ---------------------------------------------------  

3.3.2.9 Bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas 

telah memberikan peluang bagi penerapan 

Piercing the corporate veil terhadap hapusnya 

imunitas limited liability induk perusahaan 

sebagai pemegang saham anak perusahaan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

3 ayat 1 tidak berlaku apabila terjadi hal-hal 

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

1. Persyaratan perseroan sebagai badan 

hukum belum atau tidak terpenuhi. -------  
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2. Pemegang saham yang bersangkutan, 

baik langsung maupun tidak langsung, 

dengan itikad buruk memanfaatkan 

perseroan untuk kepentingan pribadi. -----  

3. Pemegang saham yang bersangkutan 

terlibat dalam perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh perseroan. ---  

4. Pemegang saham yang bersangkutan, 

baik langsung maupun tidak langsung, 

secara melawan hukum menggunakan 

kekayaan perseroan yang mengakibatkan 

kekayaan perseroan menjadi tidak cukup 

untuk melunasi hutang perseroan. ---------  

3.3.2.10 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka 

Prinsip hukum Piercing the corporate veil 

berlaku apabila terbukti hal hal sebagai 

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

1. Fakta pengendalian induk terhadap anak 

perusahaan nyata-nyata menyebabkan 

ketidakmandirian secara ekonomi anak 

perusahaan sehingga anak perusahaan 

hanya menjadi instrumen induk 

perusahaan karena perbuatan hukum 

anak perusahaan semata-mata 

menjalankan instruksi induk 

perusahaan. ------------------------------------  

2. Induk perusahaan terbukti menunjukkan 

itikad tidak baik dengan memanfaatkan 

anak perusahaan untuk kepentingan 

induk perusahaan. ----------------------------  

3. Induk perusahaan memberikan instruksi 

kepada anak perusahaan sehingga anak 

perusahaan wajib menggunakan 

kekayaannya tidak untuk kepentingan 

anak perusahaan melainkan untuk 

kepentingan induk perusahaan, sehingga 
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mengakibatkan anak perusahaan 

menderita kerugian. ---------------------------  

3.3.3 Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka Majelis 

Komisi menilai sebagai berikut: -------------------------------  

3.3.3.1 Bahwa dalam persidangan terbukti beberapa 

pelaku usaha memiliki hubungan afiliasi 

kepemilikan saham yang sama, sebagaimana 

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

a. PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk 

yang memiliki saham di PT Charoen 

Pokphand Jaya Farm sebesar 90% (vide 

bukti B42). --------------------------------------  

b. PT CJ-PIA dan PT Super Unggas Jaya 

(SUJA) alias Samsung satu grup dengan 

PT Taat Indah Bersinar, PT Intertama 

Trikencana Bersinar, dan PT Patriot Intan 

Abadi (PIA), serta diketahui bahwa Sdr. 

Hilwan Setiawan merupakan pemegang 

saham di perusahaan-perusahaan 

tersebut (vide bukti B47, B48). --------------  

c. PT Hybro Indonesia dan PT Ayam Manggis 

dimana PT Ayam Manggis merupakan 

investor dari PT Hybro Indonesia dan 

memiliki saham lebih kurang sebesar 

98% (vide bukti B50).--------------------------  

3.3.3.2 Bahwa selain bukti adanya hubungan afiliasi 

di antara beberapa pelaku usaha, juga 

terdapat fakta lain mengenai keterlibatan 

perusahaan-perusahaan terafiliasi tersebut 

dalam mengikuti rangkaian pertemuan dan 

menandatangani kesepakatan, sebagaimana 

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

a. Kesepakatan pertemuan pada tanggal 26 

Februari 2016 (vide bukti C1.2). ------------  

b. Kesepakatan pertemuan pada tanggal 13 

Maret 2015 (vide bukti C1.3). ----------------  
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c. Kesepakatan pertemuan pada tanggal 2 

April 2015 (vide bukti C1.4). -----------------  

d. Kesepakatan pertemuan pada tanggal 8 

April 2015 (vide bukti C1.5). -----------------  

e. Kesepakatan pertemuan pada tanggal 22 

April 2015 (vide bukti C1.6). -----------------  

f. Kesepakatan pertemuan pada tanggal 11 

Mei 2015 (vide bukti C1.7). -------------------  

g. Kesepakatan pertemuan pada tanggal 14 

September 2015 (vide bukti C1.1). ----------  

3.3.3.3 Bahwa selama proses pemeriksaan diketahui 

PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. 

merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang pakan ternak dan makanan olahan, 

sedangkan PT Charoen Pokphand Jaya Farm 

sebagai anak perusahaan bergerak di bidang 

DOC (mengelola GGPS, GPS, PS). -----------------  

3.3.3.4 Bahwa diketahui Sdr. Jemmy yang merupakan 

Direktur Operasional di PT Charoen Pokphand 

Indonesia, Tbk juga menjabat sebagai 

Komisaris di PT Charoen Pokphand Jaya 

Farm. Di samping itu, Sdr. Jemmy merupakan 

orang yang aktif hadir dalam pertemuan-

pertemuan yang diadakan oleh Kementerian 

dan kehadirannya tersebut dalam rangka 

jabatan mewakili baik itu PT Charoen 

Pokphand Indonesia, Tbk maupun PT Charoen 

Pokphand Jaya Farm, dan bukan Sdr. Jemmy 

sebagai pribadi atau individu. (vide buki B42) --  

3.3.3.5 Bahwa meskipun PT Charoen Pokphand 

Indonesia, Tbk sebagai induk perusahaan 

yang tidak memiliki usaha di bidang DOC, 

namun konsekuensi dari penerapan Single 

Economic Entity Doctrine (SEED), yang 

memandang hubungan induk dan anak 

perusahaan, dimana anak perusahaan tidak 
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memiliki independensi untuk menentukan 

arah kebijakan perusahaan sebagai satu 

kesatuan entitas ekonomi, maka sangat tepat 

apabila PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk 

sebagai induk perusahaan diminta 

pertanggungjawaban atas tindakan yang 

dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam satu 

kesatuan ekonomi.-----------------------------------  

3.3.3.6 Bahwa selama proses pemeriksaan diketahui 

jika PT Ayam Manggis merupakan investor 

dari PT Hybro Indonesia, yang memiliki saham 

lebih kurang sebesar 98%, selain itu diketahui 

bahwa PT Hybro Indonesia terafiliasi dengan 

PT Ayam Manggis sebagaimana diakui oleh 

Terlapor VII dalam Berita Acara Pemeriksaan 

(vide bukti B50).--------------------------------------  

3.3.3.7 Bahwa meskipun yang melakukan afkir dini 

PS adalah PT Ayam Manggis, namun dalam 

kesepakatan 14 September 2015 yang 

menandatangani adalah Ibu Lilik Wijaya 

selaku wakil dari Bapak Karman Wijaya, yang 

merupakan pemilik PT Hybro Indonesia dan 

juga pemilik PT Ayam Manggis (vide bukti 

B50). ---------------------------------------------------  

3.3.3.8 Bahwa tindakan Ibu Lilik Wijaya yang 

menandatangani kesepakatan tanggal 14 

September 2015 patut dipertimbangkan 

karena tindakan Ibu Lilik Wijaya tersebut 

adalah tindakan dalam rangka jabatan untuk 

dan atas nama perseroan in cassu PT Hybro 

Indonesia dan bukan Ibu Lilik Wijaya sebagai 

pribadi. Oleh karena itu, PT Hybro Indonesia 

adalah Terlapor yang memenuhi syarat untuk 

bertanggung jawab dalam dugaan perkara a 

quo. -----------------------------------------------------  
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3.3.3.9 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi 

berpendapat tidak ada kekeliruan dalam 

menetapkan Terlapor pada perkara a quo. ------  

3.4 Tentang Pendapat Ahli Mengenai Public Cartel; ------------------------  

3.4.1 Dalam kesimpulanya, Terlapor I menyatakan bahwa 

kesepakatan terkait afkir dini PS dapat dikategorikan 

sebagai public cartel. Hal tersebut didasarkan pada 

pendapat ahli yang pada pokoknya menyatakan (vide 

bukti B31, B35): -------------------------------------------------  

 

- Bahwa kesepakatan yang diinisiasi dan 
diselenggarakan pemerintah bersama pelaku usaha 
tidak tepat jika dikategorikan sebagai kartel 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 
UU Nomor 5 Tahun 1999; ---------------------------------  
 

- “yang dibenarkan adalah kartel yang tujuannya 
tidak komersial, dilakukan tidak secara rahasia, .. 
dan diterima secara hukum, dan “diijinkan” dari sisi 
hukum, bisa dijustifikasi dari sisi hukum dan 
ekonomi, karena yang melakukan adalah pihak 
berwenang yaitu Pemerintah.”.  

- “tetapi yang sekarang menurut saya bukan 
dilemanya perusahaan besar, tetapi peternak 
rakyat. Inilah yang menjadi concern Pemerintah dan 
oleh karena itu Pemerintah pada akhirnya 
mendengar permohonan dari masyarakat yang 
diwakili oleh ormas dan yang dimohonkan itu 
adalah kartel karena sifatnya membatasi. ... Tetapi 
apakah itu masuk ke dalam kategori kartel menurut 
Pasal 11 UU No. 5/1999? Jawabannya menurut 
saya tidak. Yang harus dilihat dalam perkara ini 
adalah dari sisi kepentingan publiknya.”  
 

- “Sudah saya jelaskan bahwa itu lebih kepada public 
cartel atau crisis cartel, karena tindakan tersebut 
diinisiasi oleh Pemerintah dengan tujuan yang jelas 

dan dilakukan secara terbuka.” 
 

- “Dalam konteks ini adalah kartel yang diinisiasi oleh 
Pemerintah dan tujuannya untuk kebaikan sektor 
perunggasan, jadi tidak ada tujuan komersial.” 
 

3.4.2 Berkaitan dengan pendapat ahli tersebut maka Majelis 

Komisi akan mempertimbangkan fakta yang menjadi 

latar belakang dibuatnya kesepakatan afkir dini tanggal 

14 September 2015 sebagaimana telah diuraikan 
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sebelumnya bahwa pada pokoknya inisiatif melakukan 

kesepakatan adalah pelaku usaha; ---------------------------  

3.4.3 Bahwa berdasarkan uraian latar belakang kesepakatan, 

dapat diketahui inisiatif kesepakatan bukan berasal dari 

pemerintah Bahkan dalam persidangan, pemerintah 

(dalam hal ini Dirjen PKH-Kementerian Pertanian) justru 

menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki dan/atau 

mengetahui data supply dan demmand yang valid dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah hanya 

secara serta merta menerima informasi atau data supply 

dan demmand yang disampaikan pelaku usaha; -----------  

3.4.4 Bahwa di samping itu, Majelis Komisi berpendapat 

pemerintah (dalam hal ini adalah Direktur Jenderal 

PKH) tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan 

inisiatif memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan 

afkir dini dalam rangka mengurangi over supply karena 

tugas pokoknya adalah terkait dengan produktifitas 

sebagaimana keterangan Saksi Dirjen PKH pada    

Sidang Majelis Komisi tanggal 18 Mei 2016 (vide bukti 

B11): ---------------------------------------------------------------  

3.4.5 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai selama 

proses persidangan tidak ada bukti adanya surat 

keputusan atau surat penetapan formal yang 

diterbitkan pejabat pemerintah berwenang yang 

memerintahkan kepada para Terlapor untuk melakukan 

afkir dini Parent Stock (PS); ------------------------------------  

3.4.6 Atas dasar uraian tersebut maka Majelis Komisi 

berpendapat bahwa kesepakatan afkir dini yang 

dilakukan oleh para Terlapor pada tanggal 14 

September 2015 tidak dapat dikategorikan sebagai 

public cartel; ------------------------------------------------------  

 

4. Tentang Industri Ayam Ras Pedaging (Broiler). -----------------------------  

4.1 Tentang Kebijakan Pemerintah terkait ayam ras pedaging (broiler).  

4.1.1 Tentang Regulasi terkait peternakan (khususnya terkait 

ayam ras pedaging). ---------------------------------------------  
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4.1.1.1 Bahwa industri ayam ras merupakan industri 

yang terkonsentrasi pada beberapa pelaku 

usaha. Para pelaku industri menjalankan 

bisnisnya dengan membentuk integrasi 

vertikal dari hulu hingga hilir. Sementara di 

sisi lain, para peternak mandiri sangat 

tergantung pada para perusahaan terintegrasi 

sebagai sumber input produksi, sedangkan di 

sisi hilir, bersaing di pasar yang sama (daging 

ayam). --------------------------------------------------  

4.1.1.2 Bahwa jumlah pelaku usaha integrasi lebih 

sedikit dibandingkan dengan pelaku usaha 

pada level semi-integrasi dan pelaku usaha 

yang tidak terintegrasi. Secara umum pelaku 

usaha pada tata niaga perunggasan dapat 

digambarkan dalam bentuk berikut: -------------  

 

4.1.1.3 Bahwa berdasarkan gambar piramida di atas 

tergambar perusahaan terintegrasi berada 

pada level puncak piramid dengan jumlah 

pelaku usaha yang sedikit kemudian diikuti 

oleh pelaku usaha breeder.-------------------------  

4.1.1.4 Bahwa pelaku usaha breeder dapat dibedakan 

menjadi dua kategori. Pertama, Breeder yang 

merupakan anak perusahaan dari perusahaan 

induk yang memiliki usaha terintegrasi. 

Breeder dalam katagori ini biasanya memiliki 

GPS sehingga produk jualnya adalah DOC PS 
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dan DOC FS. Kedua, Breeder yang hanya 

memproduksi DOC FS. Breeder pada kategori 

ini tidak memiliki GPS sehingga sangat 

tergantung pada pelaku usaha pembibitan 

yang memproduksi DOC PS. DOC PS 

kemudian dibesarkan sampai menghasilkan 

DOC FS baru kemudian dijual. Breeder dalam 

kategori kedua pada umumnya masuk sebagai 

pelaku usaha semi-integrasi karena pada 

faktanya para breeder memiliki usaha 

budidaya pembesaran DOC FS sampai dengan 

LB. Pada level selanjutnya terdapat pelaku 

usaha peternak/pembudidaya. Level pelaku 

usaha peternak sampai pada pelaku usaha 

level terakhir merupakan pelaku usaha yang 

pada umumnya tidak terintegrasi, kecuali 

peternak yang memiliki hubungan kemitraan. 

Pelaku usaha peternak sangat membutuhkan 

pasokan baik DOC FS, pakan, vitamin dan 

obat dari pelaku usaha pada level atasnya. -----  

4.1.1.5 Bahwa produk dari pelaku usaha peternak 

adalah Live Bird. Hasil panen Live Bird  

kemudian dijual oleh pelaku usaha peternak 

kepada pelaku usaha broker (bandar atau 

perantara). Pelaku usaha broker merupakan 

pelaku usaha yang biasa bersifat perorangan. 

Sementara pelaku usaha bandar dapat 

merangkap menjadi broker dan/atau hanya 

menjadi bandar. --------------------------------------  

4.1.1.6 Bahwa level yang terakhir adalah pengecer 

dan/atau pelapak. Pengecer dan/pelapak 

adalah pelaku usaha pada level akhir karena 

produk yang mereka jual adalah ayam karkas 

yang akan dikonsumsi oleh konsumen akhir 

pada industri ayam pedaging. Perbedaan 

pengecer dan pelapak hanya terletak pada 

banyaknya jumlah ayam yang mereka jual. 
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Pengecer memiliki jumlah yang lebih besar 

yang biasanya memberikan pada pelapak 

untuk dijual pada pasar-pasar tradisional. ------  

4.1.1.7 Bahwa perusahaan integrasi menguasai 

business process mulai dari hulu sampai hilir, 

sehingga perusahaan integrasi seharusnya 

dapat lebih efisien dalam memberikan harga 

jual ayam hidup pada tingkat konsumen 

karena tidak melewati rantai pasokan yang 

panjang. -----------------------------------------------  

4.1.1.8 Bahwa perbedaan rantai distribusi tersebut 

seharusnya yang diatur oleh Pemerintah. -------  

4.1.1.9 Bahwa selain itu, belum ada kebijakan yang 

diatur oleh Pemerintah terkait perlindungan 

kepada peternak mandiri, berupa jaminan 

supply DOC dan pakan. ----------------------------  

4.2 Tentang karakteristik industri ayam ras pedaging. --------------------  

4.2.1 Bahwa ayam ras pedaging atau yang biasa disebut juga 

sebagai ayam broiler merupakan jenis ayam ras 

unggulan hasil persilangan dari spesies/ras ayam yang 

memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam 

memproduksi daging ayam. ------------------------------------  

4.2.2 Bahwa dalam perkembangannya pelaku usaha tumbuh 

dan berkembang sangat pesat, pelaku usaha tidak 

hanya peternak yang melakukan budidaya bibit ayam 

(DOC FS) sampai dengan panen ayam hidup (Live Bird). -  

4.2.3 Bahwa proses bisnis dalam industri ayam broiler dapat 

dibedakan menjadi beberapa usaha, yaitu usaha secara 

horizontal dan usaha secara vertikal. Usaha secara 

horizontal, yaitu: (1) usaha pakan ayam, (2) usaha obat 

dan vitamin, (3) usaha sarana dan prasarana, dan (4) 

kelengkapan lainnya. Usaha secara vertikal, yaitu: (1) 

usaha indukan ayam (PS), (2) usaha bibit ayam usia 

sehari (DOC FS), (3) usaha budidaya (pembesaran 

menjadi ayam siap konsumsi/live bird), (4) usaha 

pedagang/perantara (broker atau pedagang ayam 
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hidup), (5) Rumah Potong Ayam, (6) pedagang 

pasar/pelapak, (7) pelaku usaha cold storage, dan (8) 

usaha makanan olahan/food processing. --------------------  

4.3 Tentang sistem penjualan --------------------------------------------------  

4.3.1 Secara keseluruhan skema penjualan ayam ras 

pedaging di Indonesia adalah sebagai berikut: -------------  

 

4.3.2 Selanjutnya untuk peternak mandiri diketahui bahwa 

jalur distribusi daging ayam adalah sebagai berikut: ------  

 

4.3.3 Bahwa peternak berhubungan dengan broker, harga 

lebih banyak ditentukan berdasarkan kondisi 

ketersediaan pasokan di pasar dan permintaan 

konsumen. Peternak mandiri bersaing secara langsung 

dengan perusahaan terintegrasi yang berproduksi lebih 

banyak.  Perusahaan terintegrasi lebih mudah untuk 

dapat mempengaruhi harga pasar. Peternak mandiri 

bertindak sebagai price taker. ----------------------------------  
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4.3.4 Bahwa bandar memiliki peran dalam penjualan daging 

ayam.  Bandar  memiliki informasi di tingkat peternak, 

serta informasi mengenai kebutuhan pasar. Dengan 

demikian, bandar akan selalu mudah mendapatkan 

keuntungan, sedangkan bakul/pedagang pengecer 

berjumlah sangat banyak, bertindak sebagai price taker. -  

4.3.5 Bahwa peternak mandiri mengalami kerugian dalam 

beberapa tahun terakhir, terutama karena 

ketergantungan yang sangat tinggi pada perusahaan 

terintegrasi serta persaingan yang tidak sebanding di 

pasar daging ayam. ----------------------------------------------  

4.3.6 Bahwa kerugian yang dialami peternak mandiri dapat 

menjadi disinsentif bagi para peternak mandiri maupun 

peternak potensial. ----------------------------------------------  

4.4 Tentang Struktur pasar. ----------------------------------------------------  

4.4.1 Tentang pemain/perusahaan yang ada dalam pasar. -----  

4.4.1.1. Bahwa pelaku usaha dalam tata niaga 

perunggasan khususnya untuk ayam pedaging 

dapat dibedakan menjadi tiga kategori pelaku 

usaha yaitu pelaku usaha terintegrasi, pelaku 

usaha semi-integrasi dan pelaku usaha yang 

tidak terintegrasi. Berikut penjelasannya: -------  

(a) Bahwa pelaku usaha terintegrasi adalah 

pelaku usaha yang memiliki serangkaian 

proses produksi dari hulu sampai hilir. 

Pelaku usaha integrasi dan memiliki 

pangsa pasar yang dominan biasanya 

dapat mempengaruhi harga pasar (price 

maker). Proses produksi pada industri 

ayam dari hulu sampai hilir dapat dilihat 

berdasarkan usaha sebagai berikut: 

pembibitan induk ayam/Grand Parent 

Stock to Parent Stock (Breeding Farm yang 

menghasilkan DOC PS), pembibitan ayam 

pedaging komersial (Breeding Farm yang 

menghasilkan DOC FS), usaha pakan, 
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vitamin dan obat, usaha bahan baku 

pakan unggas, usaha budi daya  ayam 

pedaging komersial dan usaha budi daya 

ayam dengan kemitraan dengan 

ketentuan yang dibuat oleh Perusahaan 

Inti, dan pelaku usaha yang membuka 

pangkalan ayam ras hidup di pasar-pasar 

tradisional, serta mengusahakan 

pengolahan ayam siap saji/Food 

Processing).  -------------------------------------  

(b) Bahwa pelaku usaha semi-integrasi 

adalah pelaku usaha yang hanya memiliki 

usaha lebih dari satu rangkaian produksi 

namun tidak menguasai usaha dari hulu 

sampai hilir. Pelaku usaha ini biasanya 

masih memiliki ketergantungan dengan 

pelaku usaha di sisi hulu dan hilir. 

Contoh pelaku usaha semi-integrasi 

adalah peternak budidaya yang juga telah 

memiliki usaha pakan, namun tidak 

memiliki induk GPS sehingga tetap harus 

membeli DOC PS dari pelaku usaha lain 

dan tidak memiliki rumah potong yang 

berakibat hasil produksi ayam hidup 

langsung dijual ke pasar atau ke rumah 

potong ayam. -----------------------------------  

(c) Bahwa pelaku usaha yang tidak 

terintegrasi adalah pelaku usaha yang 

hanya memiliki satu proses produksi. 

Pelaku usaha ini tidak memiliki daya 

tawar dalam pasar dan cenderung 

menjadi price taker. Pelaku usaha dalam 

segmen ini merupakan pelaku usaha yang 

paling besar berdasarkan jumlah. Contoh 

pelaku usaha dalam sektor ini adalah 

peternak ayam mandiri, broker (perantara 

ayam), pelapak dan lain sebagainya. -------  
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4.4.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan 

persidangan, pelaku usaha integrasi pada 

umumnya telah berbentuk badan hukum dan 

memiliki organisasi perusahaan yang baik 

bahkan 3 dari 12 pelaku usaha yang menjadi 

terlapor dalam perkara ini merupakan pelaku 

usaha integrasi yang telah menjadi 

perusahaan terbuka (Tbk). Jumlah pelaku 

usaha integrasi lebih sedikit dibandingkan 

dengan pelaku usaha pada level  semi-

integrasi dan pelaku usaha yang tidak 

terintegrasi. -------------------------------------------  

4.4.1.3 Bahwa perusahaan pembibitan yang dimaksud 

dalam perkara a quo adalah perusahaan 

dengan hasil usaha bibit ayam pedaging. 

Perusahaan pembibitan disebut juga sebagai 

breeder. Breeder menjalankan usaha 

pembesaran ayam indukan (Parent Stock) 

sampai dengan menghasilkan bibit ayam dan 

menjualnya kepada peternak/pembudidaya. 

Perusahaan pembibitan terbagi menjadi 2 

(dua) jenis: --------------------------------------------  

(a) Perusahaan pembibitan yang memiliki 

GPS. Perusahaan ini sangat bergantung 

pada rekomendasi impor dari Pemerintah 

untuk pengadaan GPS. Pelaku usaha 

harus memiliki Great Grand Parent Stock 

(GGPS) agar tidak ketergantungan dengan 

impor GPS. Hanya saja sampai perkara a 

quo berakhir, berdasarkan fakta 

persidangan perusahaan yang memiliki 

GGPS di Indonesia hanya 1 (satu) 

perusahaan, yaitu PT Charoen Pokphand 

Indonesia, Tbk. ---------------------------------  

(b) Perusahaan pembibitan yang tidak 

memiliki GPS. Perusahaan ini sangat 

tergantung pada perusahaan yang 
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menjual DOC PS. Berdasarkan fakta 

persidangan breeder yang tidak memiliki 

ijin impor GPS mau tidak mau harus 

membeli DOC PS kepada perusahaan 

pemilik impor GPS. Hal ini sebagaimana 

keterangan Saksi  Sdr. Cecep Moch 

Wahyudin dalam pemeriksaan. (vide bukti 

B13) ----------------------------------------------  

(c) Bahwa di Indonesia hanya sedikit pelaku 

usaha yang memiliki ijin impor GPS dan 

berdasarkan bukti dokumen pelaku 

usaha yang memiliki izin impor GPS pada 

tahun 2015 dan tahun 2016, sebagai 

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

 

(d) Bahwa berdasarkan tabel di atas 

diketahui pada tahun 2015 perusahaan 

yang memiliki ijin impor hanya 14 pelaku 

usaha, sementara pada tahun 2016 turun 

menjadi 13 pelaku usaha yang memiliki 

ijin impor GPS. Hal ini sebagaimana 

keterangan Saksi  Dirjen PKH dalam 

pemeriksaan (vide bukti B11). ---------------  

4.4.1.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dirjen 

PKH diketahui fakta afkir dini PS produktif 
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dilakukan oleh breeder yang memiliki ijin 

impor GPS dan beberapa breeder yang tidak 

memiliki ijin impor turut berpartisipasi.  --------  

4.4.2 Tentang pangsa pasar (market share) masing-masing 

perusahaan. ------------------------------------------------------  

4.4.2.1 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa 

pangsa pasar GPS tahun 2015 masing-masing 

perusahaan adalah sebagai berikut: --------------   

No Perusahaan 
Pangsa  
Pasar 

1 PT Japfa Comfeed Indonesia 35% 

2 PT Charoen Pokphand (PT CPJF) 10% 

3 PT Malindo Indonesia  10% 

4 PT CJ-PIA (PT Super Unggas Jaya) 8% 

5 PT Wonokoyo Jaya 7% 

6 PT Taat Indah Bersinar 5% 

7 PT Cibadak Indah Sari Farm 4% 

8 PT Hybro Indonesia (PT Ayam Manggis) 4% 

9 CV Satwa Borneo 4% 

10 CV Missouri 4% 

11 PT Ekspravet Nusuba 3% 

12 PT Reza Perkasa 2% 

13 PT Karya Indah Pertiwi 1% 

14 PT Cipendawa Agro Industri 3% 

 

 

5. Tentang Pasar Bersangkutan; ---------------------------------------------------  

5.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Tim 

Investigator, pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah 

Pasar Produk Bibit Ayam Pedaging (Broiler) atau Day Old Chick 

Final Stock yang dipasarkan di wilayah Negara Republik 

Indonesia. ---------------------------------------------------------------------  

5.2 Bahwa atas penentuan pasar bersangkutan tersebut, para 

Terlapor menyatakan yang pada pokoknya bahwa pasar produk 

seharusnya bukan DOC FS melainkan DOC PS karena yang 

diafkir dini adalah DOC PS. Selanjutnya, jangkauan pasar 

geografisnya tidak mencakup seluruh wilayah geografis Indonesia 

karena seluruh Terlapor hanya memasarkan produk ke beberapa 

daerah di wilayah Indonesia. ----------------------------------------------  

5.3 Berkaitan dengan pasar bersangkutan dalam perkara a quo, 

Majelis Komisi bependapat sebagai berikut: ----------------------------  
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5.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 definisi mengenai 

“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“ -----------------------------------------------------------  
 

5.3.2 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka dapat 

diketahui bahwa pasar bersangkutan memiliki 2 (dua) 

dimensi yang meliputi: ------------------------------------------  

5.3.2.1 Dimensi produk (relevant product market) atas 

barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis 

atau substitusi dari barang dan/atau jasa 

tersebut. -----------------------------------------------  

5.3.2.2 Dimensi wilayah (relevant geographic market) 

yang terkait dengan jangkauan atau daerah 

pemasaran. -------------------------------------------  

5.4 Tentang Pasar Produk. -------------------------------------------------------------------   

5.4.1 Bahwa secara umum pendekatan yang dapat digunakan 

untuk menentukan suatu produk merupakan substitusi 

atau tidak, biasanya dilihat dari sisi kegunaan (fungsi), 

karakteristik, dan harga. -------------------------------------------------  

5.4.2 Bahwa dari sisi kegunaan (fungsi) secara umum, ayam 

sebagai produk dapat digolongkan menjadi: ----------------  

5.4.2.1 DOC Grand Parents Stock (GPS), ayam yang 

dipelihara untuk menghasilkan DOC Parent 

Stock (PS). ---------------------------------------------  

5.4.2.2 DOC Parent Stock (PS), ayam yang dipelihara 

untuk menghasilkan DOC Final Stock (FS). -----  

5.4.2.3 DOC Final Stock (FS), ayam yang dipelihara 

untuk menghasilkan Live Bird (LB). --------------  

5.4.2.4 Live Bird (LB), ayam hasil dari pembesaran 

DOC FS. -----------------------------------------------  

5.4.2.5 Karkas ayam, ayam yang sudah dipotong 

tanpa menyertakan kepala, ceker, dan jeroan. -  
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5.4.3 Bahwa anak ayam adalah sebagai faktor kunci dalam 

keberhasilan usaha industri ayam pedaging. Day Old 

Chick Final Stock (DOC FS) merupakan istilah untuk 

anak ayam yang berumur satu hari. DOC FS 

merupakan hasil dari Induk Ayam (PS), DOC PS 

dibesarkan sampai usia 25 minggu kemudian akan 

terus masuk dalam usia produksi sampai dengan 65 

minggu. DOC FS yang diterima oleh peternak adalah 

tingkatan terakhir dari strain ayam atau biasa disebut 

Final Stock (FS).  DOC FS merupakan hasil seleksi 

sehingga diperoleh hasil akhir (final) yang betul-betul 

produktif dan berkualitas. DOC FS merupakan input 

cost untuk pelaku usaha yang bergerak dalam usaha 

budidaya (pembesaran) sampai menjadi ayam hidup 

siap potong (LB). -------------------------------------------------  

5.4.4 Bahwa berikut skema DOC Parent Stock sampai dengan 

menetasnya DOC Final Stock: ---------------------------------  

 

5.4.5 Bahwa berdasarkan karakteristik, fungsi dan harga 

produk di atas, terdapat perbedaan yang signifikan 

antara produk dalam industri ayam, sehingga antara 

produk yang satu dengan produk yang lain tidak dapat 

saling menggantikan (bukan substitusi). --------------------  

5.4.6 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat 

pasar produk dalam perkara a quo adalah Bibit Ayam 

Pedaging (Broiler) atau Day Old Chick Final Stock. ---------  
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5.5 Tentang Pasar Geografis; ------------------------------------------------------------------------  

5.5.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran telah 

ditentukan pasar geografis perkara a quo adalah seluruh 

pelaku usaha yang memasok DOC FS ke seluruh 

wilayah Republik Indonesia (vide bukti I2). -----------------  

5.5.2 Bahwa berdasarkan laporan distribusi penjualan, para 

Terlapor tidak melakukan pembagian wilayah 

pemasaran DOC FS, dan para Terlapor dapat 

melakukan pemasaran hingga seluruh wilayah 

Indonesia. ---------------------------------------------------------  

5.5.3 Bahwa selain itu, secara regulasi terkait ijin pemasaran, 

para Terlapor tidak dibatasi wilayahnya secara regional, 

sehingga dalam konteks ini para Terlapor bebas 

melakukan pemasarannya baik ke dalam maupun ke 

luar wilayah domisilinya. ---------------------------------------   

5.5.4 Bahwa tidak ditemukan adanya perilaku barrier to entry 

secara absolut yang dilakukan para Terlapor untuk 

membatasi pemasaran antar pesaing, sehingga dalam 

konteks ini pembeli yang berasal dari daerah manapun 

bebas untuk memilih pasar yang diinginkan. ---------------  

5.5.5 Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dokumen 

milik para Terlapor, diketahui bahwa adanya penjualan 

para Terlapor yang dilakukan lintas regional atau di 

pasarkan secara nasional. -------------------------------------  

5.5.6 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat 

pasar geografis yang ditetapkan oleh Investigator telah 

tepat yaitu seluruh wilayah Indonesia. -----------------------  

5.6 Bahwa atas dasar hal tersebut, maka pasar bersangkutan dalam 

perkara a quo adalah Pasar Produk Bibit Ayam Pedaging (Broiler) 

atau Day Old Chick Final Stock yang dipasarkan di wilayah Negara 

Republik Indonesia. ---------------------------------------------------------  

 

6. Tentang Over Supply  

6.1 Bahwa berdasarkan kesimpulan Investigator terkait adanya over 

supply menyatakan tidak terjadi kelebihan pasokan (over supply) 

DOC FS karena tidak terdapat data valid yang dapat 
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menunjukkan adanya kelebihan pasokan baik dari pelaku usaha, 

asosiasi, maupun pemerintah (vide bukti B10, B11, B14). -----------  

6.2 Bahwa atas kesimpulan Investigator tersebut, beberapa Terlapor 

menyatakan telah terjadi kelebihan pasokan (over supply) DOC FS 

yang diindikasikan melalui adanya penurunan harga ayam hidup 

(live bird) yang merugikan peternak. -------------------------------------  

6.3 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai 

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

6.3.1 Bahwa berdasarkan keterangan Pemerintah, secara 

faktual tidak ada data yang valid terkait supply demand, 

namun hanya menerima secara serta merta data dari 

para pelaku usaha yang dikoordinir oleh GPPU selaku 

asosiasi (vide bukti B11, B15, T2.11). ------------------------  

6.3.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat Terlapor 

yang menyatakan tidak mengalami dan tidak 

mengetahui terkait adanya over supply (vide bukti B43, 

B45, B46, B47, B48). --------------------------------------------  

6.4 Bahwa dengan demikian isu over supply tidak didasarkan pada 

data yang valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.  -----------  

 

7. Tentang Kesepakatan Afkir Dini. ---------------------------------------------------  

7.1 Bahwa pada tanggal 14 September 2015 telah dilakukan 

kesepakatan yang dilakukan oleh 12 (dua belas) pelaku usaha 

pembibitan sebagaimana berikut: ----------------------------------------  
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7.2 Sebagaimana kesepakatan tersebut bahwa perusahaan yang 

menandatangani kesepakatan adalah: -----------------------------------  

No Nama Perusahaan Nama yang 
mewakili 

1 PT Charoen Pokphand Jemmy 

2 PT Japfa Comfeed Indonesia Harwanto 
3 PT Wonokoyo Jaya Corp Heri Setiawan 
4 PT Malindo Rewin 

5 PT Satwa Borneo Tri Susanto 
6 PT Cibadak Indah Sari Suping Susanto 

7 PT Reza Perkasa Samsul Arif 
8 PT Expravet Nasuba Paulus S 
9 PT CJ-PIA J H Park 

10 PT Hybro Indonesia Lilik Widjaja 
11 PT Taat Indah Bersinar Tjandra 

12 CV Missouri Richard 
 

7.3 Bahwa ruang lingkup kesepakatan tersebut meliputi:. ---------------  

7.3.1 Pemotongan/pengafkiran PS sebanyak 6 juta ekor. 

Komposisi/mekanisme pemotongan sebagai berikut: 

a. 13 perusahaan setuju akan memotong/mengafkir 

sesuai dengan prosesntase yang disepakati; -----------  

b. PT Charoen Pokphand akan memotong antara 44% - 

75% atau + 59%. Menunggu keputusan manajemen 

lebih kurang 1 – 2 hari; ------------------------------------  

c. Pemotongan HE FS 40% dimulai tanggal 9 – 30 

September 2015 dengan pengawasan dilakukan 

secara cross monitoring yang dievaluasi secara 

berkala oleh GPPU; -----------------------------------------  

d. Kualitas pengawasan dalam pemotongan tersebut di 

atas harus ditingkatkan dengan cara cross 

monitoring dari semua unsur pembibit dan 

pemerintah; --------------------------------------------------  

e. Semua perusahaan yang akan impor bibit harus 

bergabung dengan GPPU karena ke depan akan 

dilibatkan dalam penerbitan rekomendasi 

ekspor/impor; -----------------------------------------------  

f. GPPU diharapkan segera mengadakan 

Munas/Munas Luar Biasa agar terbentuk pengurus 

yang diterima oleh seluruh anggota; ---------------------  
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g. Rapat selanjutnya akan dibuat aturan pendukung 

dari hulu sampai hilir. Misal di hulu akan 

diintegrasikan dengan program SPR (Sentra 

Peternakan Rakyat). ----------------------------------------  

7.4 Tentang pelaksanaan kesepakatan. --------------------------------------  

7.4.1 Bahwa setelah pertemuan tanggal 14 September 2015 

ditindaklanjuti dengan pertemuan pada tanggal 21 

September 2015 terkait proporsi, tetapi pada akhirnya 

belum ada kesepakatan prosentase yang akan diafkir 

oleh masing-masing pelaku usaha karena terdapat 

perbedaan metode penentuan prosentase afkir dini 

antara PT Charoen Pokphand Indonesia dan PT Japfa 

Comfeed (vide bukti B14). --------------------------------------  

7.4.2 Bahwa perbedaan yang dimaksud sebagaimana  

keterangan Terlapor IX PT Wonokoyo Jaya Corporindo 

menyatakan apabila penentuan prosentase 

menggunakan market share akan menguntungkan               

PT Charoen Pokphand, sedangkan jika menggunakan 

angka impor GPS akan menguntungkan PT Japfa 

Comfeed (vide bukti B52). --------------------------------------  

7.4.3 Bahwa selanjutnya afkir dini tahap I pada akhirnya 

terlaksana setelah adanya kesepakatan penentuan 

prosentase diantara kedua perusahaan tersebut yang 

difasilitasi oleh pemerintah (vide bukti B44). ---------------  

7.5 Bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh para Terlapor efektif 

telah dilaksanakan berdasarkan bukti pemusnahan tahap I PS 

sebanyak 2 juta ekor sesuai dengan prosentase yang telah 

disepakati oleh para Terlapor. (vide, Berita Acara Pemusnahan 

Terlapor I s.d TerlaporXII). -------------------------------------------------  

 

8. Tentang Kesepakatan Afkir Dini sebagai Perjanjian; ----------------------  

8.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan 

kesepakatan yang dilakukan oleh para Terlapor pada tanggal 14 

September 2015 adalah merupakan perjanjian; -----------------------  

8.2 Bahwa atas kesimpulan Investigator tersebut, para Terlapor 

menyatakan kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 14 
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September 2015 tidak dapat digolongkan sebagai perjanjian 

sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 11 UU Nomor 

5 Tahun 1999; ---------------------------------------------------------------  

8.3 Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Komisi 

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

8.3.1 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” 
 

8.3.2 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” 
 

8.3.3 Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis maka 

pengaturan mengenai Perjanjian terdapat di Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata; ----------------------------  

8.3.4 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; ---------------------  

8.3.5 Bahwa Pasal 1313 BW berlaku menyeluruh bagi segala 

bentuk perjanjian, sedangkan Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 

5 Tahun 1999 adalah definisi mengenai perjanjian yang 

dibuat oleh pelaku usaha, tentunya dalam konteks 

menjalankan kegiatan usaha. UU Nomor 5 Tahun 1999 

khususnya mengenai perjanjian adalah bersifat lex 

specialis derogate lex generalis dari ketentuan hukum 

perjanjian dalam BW sebagaimana dikuatkan dengan 
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keterangan Ahli Sdr. Prahasto dalam persidangan (vide 

bukti B39). --------------------------------------------------------  

8.3.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesepakatan tanggal 

14 September 2015 adalah perjanjian sebagaimana 

diatur dalam definisi perjanjian pada Pasal 1 angka 7 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. --------------------------  

 

9. Tentang Dampak Kesepakatan Afkir Dini; -----------------------------------  

9.1 Bahwa berdasarkan kesimpulan Investigator terkait dampak 

kesepakatan afkir dini, menyatakan setelah dilakukan afkir dini 

terhadap DOC PS terdapat kenaikan harga DOC FS ditingkat 

breeder. ------------------------------------------------------------------------  

9.2 Bahwa atas kesimpulan Investigator tersebut, para Terlapor 

menyatakan pengafkiran dini DOC PS merugikan pelaku usaha 

pembibitan DOC FS karena mengakibatkan berkurang atau 

hilangnya DOC FS yang seharusnya dapat dihasilkan dari DOC PS 

yang diafkir dini. Selain itu, kerugian lain yang dialami Terlapor 

adalah adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh para Terlapor 

untuk pelaksanaan afkir dini. ---------------------------------------------  

9.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator 

yang menyatakan setelah dilakukan afkir dini terhadap DOC PS 

terdapat kenaikan harga DOC FS ditingkat breeder. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya kenaikan harga rata-rata pada bulan 

November dan Desember 2015 pada 11 (sebelas) Terlapor, 

dibanding dengan harga rata-rata periode Februari sampai dengan 

Oktober 2015. ----------------------------------------------------------------  

9.4 Bahwa dengan adanya afkir dini tahap I sebanyak 2 juta ekor telah 

menyebabkan terjadinya pengurangan produksi DOC FS sebesar 

2.000.000 x 32 = 64.000.000 ekor DOC FS (1 ekor PS 

menghasilkan 32 ekor FS dalam sisa waktu usia produktif). ---------  

9.5 Bahwa terkait grafik dan tabel berikut menunjukkan sebagai: ------  
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Tabel 

Tambahan Penerimaandan Kenaikan Harga periode November s.d Desember 2015 

terhadap Harga Rata-Rata periode Februari s.d Oktober 2015 

      

No 
Nama 

Perusahaan 

Volume 

Penjualan 

Rata-Rata 

Per Bulan 

Selisih Harga 

November 

dengan Harga 

Rata-Rata 

Februari s.d 

Oktober 2015 

Selisih Harga 

Desember 

dengan 

Harga Rata-

Rata 

Februari s.d 

Oktober 

2015 

Total 

Penerimaan  Dari 

Selisih Harga 

(November Dan 

Desember 2015) 

1 
Charoen    72,566,550               258               742  

        

72,631,053,600  

2 
Japfa    44,851,944               726             1,349  

        

93,097,685,096  

3 
Malindo      6,672,338               815               989  

        

12,038,380,494  

4 
CJ-PIA    12,390,399                 -                   -    

                              

-    

5 
Taat Indah      9,100,000               365             1,045  

        

12,822,911,111  

6 Cibadak Indah 

Sari 
     4,353,908                 34             1,334  

          

5,956,146,144  

7 Hybro Indonesia 

(Ayam Manggis) 
               -                   -                   -    

                              

-    

8 
ExpravetNasuba      2,796,560                 (5)                64  

             

166,239,956  

Grafik Rata-Rata Kenaikan Harga DOC FS periode Nov 
15 & Des 15 

Charoen

Japfa

Malindo

CJ-PIA

Taat Indah

Cibadak Indah Sari

Hybro Indonesia (Ayam

Manggis)

Expravet Nasuba

Wonokoyo Jaya

Missouri

Reza Perkasa

Satwa Borneo Jaya
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9 
Wonokoyo Jaya      6,691,221               938             1,375  

        

15,476,794,173  

10 
Missouri         620,695             1,049             1,748  

          

1,736,497,712  

11 
Reza Perkasa         609,567               688             1,520  

          

1,345,923,936  

12 Satwa Borneo 

Jaya 
     2,871,628             1,268             1,833  

          

8,907,470,986  

  

Total   
    

      

224,179,103,207  

 

9.5.1 Telah terjadi kenaikan harga DOC FS pasca pelaksanaan 

afkir dini yang dilakukan oleh para Terlapor. ------------------  

9.5.2 Kenaikan harga-harga tersebut berdampak pada kerugian 

peternak, baik peternak terintegrasi maupun peternak 

mandiri, yang nilainya mencapai lebih kurang Rp 

224.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar 

Rupiah) selama bulan November dan Desember 2015. -------  

9.6 Bahwa potensi kerugian akibat afkir dini dapat ditutup dengan 

adanya kenaikan harga DOC FS pada bulan November dan 

Desember 2015, penjualan daging afkir dini PS dengan harga 

sekitar Rp 20.000/ekor, selain itu terdapat penghematan biaya 

produksi (seperti pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin, dan lain-

lain) sebagai akibat adanya afkir dini yang seharusnya dikeluarkan 

selama 10 minggu (masa sisa produktif). --------------------------------  

9.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan uraian di atas, 

afkir dini yang dilaksanakan oleh para Terlapor sesungguhnya 

tidak menyebabkan kerugian baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang, kecuali PT Expravet Nasuba yang memang atas 

pilihannya sendiri untuk terus mengurangi produksi dan 

dilakukan sebelum adanya kesepakatan tanggal 14 September 

2015. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan PT Expravet Nasuba 

dalam persidangan perkara a quo (vide bukti B51). --------------------  

 

10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999; ------------------------------------------------------------------------  

10.1 Menimbang bahwa Pasal 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 

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

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha 
pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan 
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mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau 
jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 
dan/atau persaingan usaha tidak sehat”. ------------------------------  
 

10.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak 

terjadinya pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur 

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

10.2.1 Unsur Pelaku Usaha. -------------------------------------------  

10.2.1.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha 

dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 

adalah: Setiap orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk 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. -----------------------------------  

10.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam 

perkara a quo adalah PT Charoen Pokphand 

Indonesia, Tbk. (Terlapor I), PT Japfa 

Comfeed Indonesia, Tbk. (Terlapor II), PT 

Malindo Feedmill, Tbk. (Terlapor III), PT CJ-

PIA (Terlapor IV), PT Taat Indah Bersinar 

(Terlapor V), PT Cibadak Indah Sari Farm 

(Terlapor VI), PT Hybro Indonesia (Terlapor 

VII), PT Expravet Nasuba (Terlapor VIII), PT 

Wonokoyo Jaya Corporindo (Terlapor  IX), CV 

Missouri (Terlapor X), PT Reza Perkasa 

(Terlapor XI), PT Satwa Borneo Jaya (Terlapor 

XII), sebagaimana dimaksud dalam bagian 

Tentang Hukum butir 1.1 sampai dengan 

butir 1.12. -------------------------------------------  

10.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

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

10.2.2 Unsur Perjanjian. ------------------------------------------------  



 

 
-860 - 

 

 

 

 

10.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999, definisi 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. --------------------------------------------------  

10.2.2.2 Bahwa esensi perjanjian dalam perkara a quo 

adalah penandatanganan kesepakatan yang 

dilakukan oleh para Terlapor pada tanggal 14 

September 2015 terkait pemotongan bibit 

Parent Stock (PS) 6 juta ekor, sebagaimana 

dimaksud dalam bagian Tentang Hukum 

butir , butir 7, sampai dengan butir 8.. ---------  

10.2.2.3 Bahwa dengan demikian unsur perjanjian 

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

10.2.3 Unsur Pelaku Usaha Pesaing. ---------------------------------  

10.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha 

pesaing adalah pelaku usaha lain yang 

berada di dalam satu pasar bersangkutan 

yang melakukan perjanjian. ---------------------------  

10.2.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha pesaing 

dalam perkara a quo adalah PT Charoen 

Pokphand Indonesia, Tbk. (Terlapor I), PT 

Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. (Terlapor II), 

PT Malindo Feedmill, Tbk. (Terlapor III), PT 

CJ-PIA (Terlapor IV), PT Taat Indah Bersinar 

(Terlapor V), PT Cibadak Indah Sari Farm 

(Terlapor VI), PT Hybro Indonesia (Terlapor 

VII), PT Expravet Nasuba (Terlapor VIII), PT 

Wonokoyo Jaya Corporindo (Terlapor  IX), CV 

Missouri (Terlapor X), PT Reza Perkasa 

(Terlapor XI), PT Satwa Borneo Jaya (Terlapor 

XII), sebagaimana dimaksud dalam bagian 

Tentang Hukum butir 1.1 sampai dengan 

butir 1.12. -------------------------------------------  
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10.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

dan pelaku usaha pesaingnya terpenuhi. -------  

10.2.4 Unsur Mempengaruhi Harga dengan Mengatur Produksi 

dan/atau Pemasaran suatu Barang dan/atau Jasa. ------  

10.2.4.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud 

dengan barang 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. ------------------------------------------------  

10.2.4.2 Bahwa mempengaruhi harga dengan 

mengatur produksi dan/atau pemasaran 

yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu 

dengan cara mengurangi atau melakukan 

afkir dini Parent Stock (PS) yang 

menyebabkan kenaikan harga DOC FS. --------  

10.2.4.3 Bahwa dengan demikian unsur 

mempengaruhi harga dengan mengatur 

produksi dan/atau pemasaran suatu barang 

dan/atau jasa terpenuhi. ------------------------------  

10.2.5 Unsur Mengakibatkan Praktek Monopoli dan/atau 

Persaingan Usaha tidak Sehat. --------------------------------  

10.2.5.1 Bahwa yang dimaksud praktek monopoli 

dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 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. -----  

10.2.5.2 Bahwa unsur mengakibatkan praktek 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 

sehat yang dilakukan oleh para Terlapor telah 
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mengakibatkan supply DOC FS berkurang 

dan harga DOC FS mengalami kenaikan 

sebelum dilakukannya pengurangan produksi 

DOC FS. ----------------------------------------------  

10.2.5.3 Bahwa kenaikan harga DOC FS telah 

memberikan pengaruh pada kenaikan produk 

turunannya yang pada akhirnya merugikan 

masyarakat sebagai konsumen. ------------------  

10.2.5.4 Bahwa dengan adanya kenaikan harga DOC 

FS, para Terlapor mendapatkan peningkatan 

pendapatan berdasarkan selisih harga 

sebelum dan sesudah dilakukannya afkir PS 

produktif, sebagaimana dimaksud dalam 

bagian Tentang Hukum butir 9.. -----------------  

10.2.5.5 Bahwa dengan demikian praktek monopoli 

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

 

11. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; --------------  

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -------------------------------------------  

11.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan bagi Terlapor IV dan Terlapor VII yang tidak 

bersikap kooperatif dalam menyerahkan data yang diminta 

Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi; -------------------------  

11.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang 

meringankan bagi Terlapor yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor 

III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor 

VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII yang telah 

bersikap kooperatif dengan selalu hadir dalam Sidang Majelis 

Komisi. -----------------------------------------------------------------------  

11.3 Bahwa Majelis Komisi memiliki pertimbangan lain untuk 

Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X. -----------------------------  

 

12. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ---------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi agar: -----------  
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12.1 Presiden dan DPR RI melakukan perubahan UU Nomor 41 

Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memberikan 

perlindungan kepada peternak mandiri dan mencegah terjadinya 

pemusatan ekonomi di industri perunggasan. ------------------------   

12.2 Kementerian Pertanian membuat aturan atau regulasi yang jelas 

mengenai perunggasan di Indonesia, sesuai dengan prinsip-

prinsip persaingan usaha yang sehat. ----------------------------------  

12.3 Kementerian Perdagangan memotong rantai distribusi (off farm) 

yang panjang di pasar hilir (mulai dari kandang sampai ke pasar 

tradisional) untuk melindungi para peternak. ------------------------  

12.4 Mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kesehatan dan Instansi 

terkait dalam koordinasi Kementerian Kesehatan 

mempromosikan secara massif kepada masyarakat agar beralih 

dari fresh meat ke frozen meat. ------------------------------------------  

12.5 Pemerintah c.q. Badan Pusat Statistik (BPS) agar dapat 

membangun sistem informasi/data mengenai neraca 

kebutuhan/konsumsi dan produksi daging ayam di Indonesia, 

sehingga dapat menjamin ketersediaan daging ayam dalam 

jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.  

  

13. Tentang Perhitungan Denda; ----------------------------------------------------  

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para 

Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: ------  

13.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 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 melakukan tindakan 

serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; --------------------------  

13.2 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l  jo. Pasal 47 ayat (1) UU 

No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi 

berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -------------------------------  
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13.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU 

No. 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); ----------------------------------------------------------------------  

13.4 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; ----------------  

13.5 Bahwa dalam penentuan rentang besaran denda, Perkom 

menentukan jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan 

apapun tidak boleh melebihi 10% dari total turn over tahun 

berjalan dari pihak Terlapor. Apabila 10% turn over lebih besar 

dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) maka 

akan dikenakan denda akhir sebesar Rp 25.000.000.000,00 

(dua puluh lima miliar rupiah), sementara apabila 10% turn over 

dari pihak Terlapor lebih kecil dari Rp 25.000.000.000,00 (dua 

puluh lima miliar rupiah) maka akan dikenakan denda akhir 

sebesar 10% turn over; ---------------------------------------------------  

13.6 Bahwa dalam perkara a quo nilai turn over atau nilai penjualan 

dari para Terlapor adalah sebagaimana diuraikan pada butir 5 

Tentang Hukum,  dimana 10% dari nilai turn over tersebut jauh 

melebihi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); --  

13.7 Bahwa Perkom mengatur juga mengenai pertimbangan hal-hal 

yang memberatkan dan meringankan sebagai dasar untuk 

melakukan penyesuaian besaran nilai dasar denda. Namun, oleh 

karena nilai 10% turn over jauh melebihi Rp 25.000.000.000,00 

(dua puluh lima miliar rupiah) sebagai batasan sanksi denda 

maksimal, maka Majelis Komisi tidak lagi memperhatikan hal-

hal dimaksud. ------------------------------------------------------------------------------  
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14. 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, terbukti secara sah dan 

meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999; ------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Menetapkan pembatalan perjanjian pengafkiran Parent Stock (PS) 

yang ditandatangani oleh Terlapor I sampai dengan Terlapor XII 

tanggal 14 September 2015; ---------------------------------------------------------  

3. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 

25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar 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 Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 

25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar 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 Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 

10.834.542.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh 

Empat Juta Lima 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 
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penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 

Persaingan Usaha); -----------------------------------------------------------------------  

6. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 

14.105.202.000,00 (Empat Belas Milyar Seratus Lima Juta Dua 

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); --------------------------------------  

7. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 

11.540.620.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta 

Enam Ratus Dua 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);  --------  

8. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 

5.360.531.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima 

Ratus Tiga 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).  --------  

9. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 

6.551.760.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta 

Tujuh Ratus Enam 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).  -------  

10. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp 

10.833.755.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga 

Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus disetor 

ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di 

bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan 
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Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).  --------  

11. Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp 

1.215.548.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Lima 

Ratus Empat 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).  -------  

12. Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp 

1.211.331.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus 

Tiga 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).  -------  

13. Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp 

8.016.723.000,00 (Delapan Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus 

Dua 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).  -------  

14. Bahwa setelah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 

Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX, Terlapor X, 

Terlapor XI, Terlapor XII melakukan pembayaran denda, maka 

salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan 

diserahkan ke KPPU. 

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis 

Komisi  pada hari Selasa, 20 September 2016 dan dibacakan di muka 

persidanganyang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 

Oktober 2016 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kamser Lumbanradja, 

M.B.A. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Dr. Drs. 

Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., masing-masing sebagai Anggota Majelis 

Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Rumondang 
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Nainggolan, S.H., dan Sulastri Ambarianti, S.H. masing-masing sebagai 

Panitera.  

 

Ketua Majelis Komisi, 

 

 

 

Kamser Lumbanradja, M.B.A. 

 

 

 

 
 

 

Anggota MajelisKomisi, 

 

 

 

Dr. Sukarmi, S.H., M.H. 

Anggota MajelisKomisi, 

 

 

 

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. 

 

Panitera, 

 

 

 

Ita Damayanti Wulansari, S.E. 

 

 

 

        Rumondang Nainggolan, S.H. 

 

 

 

Sulastri Ambarianti, S.H. 


