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Kita harap di masa 
yang akan datang, 
putusan-putusan 
yang dibuat KPPU 
itu bukan cuma 
memuat masalah 
hukum semata-mata 
namun ada analisis 
ekonominya.

KPPU periode 
mendatang diharapkan 
dapat menyelesaikan 
pekerjaan rumah dengan 
baik, terutama praktik 
monopoli yang masih 
belum tertangani, 
termasuk juga seputar 
masalah tender.

Banyak agenda besar 
yang harus dijawab 
KPPU, seperti sosialisasi 
kelembagaan yang harus 
terus diperkenalkan ke 
publik. 
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Lima tahun periode kedua KPPU sudah berakhir. 
Kini KPPU memasuki fase lima tahun ketiga dengan 
tingkat harapan masyarakat dan tantangan yang 

semakin besar. Di tengah besarnya keinginan pemerintah 
untuk menggenjot pembangunan ekonomi, peran dunia 
usaha sangatlah penting dan signifikan, meskipun harus 
diakui, tidak sedikit perilaku usaha yang menciptakan 
lingkungan persaingan usaha yang tidak sehat. 

Hal ini disebabkan salah satunya adalah keinginan 
sebagian pelaku usaha untuk mendapatkan untung secara 
rente yang pada gilirannya akan mengurangi kesejahteraan 
masyarakat dan atau konsumen.

Data menunjukkan, perjalanan lima tahun kedua 
penegakan hukum KPPU masih diwarnai oleh dominannya 
laporan kecurangan dalam tender, dari yang bernilai 
trilyunan hingga ratusan juta. Wajar jika Pasal 22 UU 
No. 5 Tahun 1999 merupakan pasal yang sering menjadi 
dasar tuntutan dalam penegakan hukum persaingan 
dibandingkan dengan pasal lain.

Seiring dengan berkembangnya waktu, modus 
persekongkolan tender ini bahkan semakin beragam. 
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPPU untuk 
mengeliminasinya. 

Selain tender, dalam periode lima tahun ini, 
KPPU menangani juga perkara kartel lainnya seperti 
pengaturan suplai, pengaturan harga, dan pengaturan 
wilayah. Sebagaimana dampak dalam tender, kartel 
juga memberikan dampak ekonomi yang buruk pada 
masyarakat.

Kartel cenderung mengeksploitasi konsumen dengan 
membayar lebih dari harga pasar yang sesungguhnya. 
Perilaku kartel adalah tindakan anti persaingan yang 
sangat merugikan masyarakat. Ada beberapa kasus 
kartel yang ditangani KPPU dalam rentang lima tahun 
seperti kartel harga SMS, avtur, minyak goreng, obat 
dan sebagainya. Kasus kartel inilah yang menjadi 
bahasan Majalah Kompetisi edisi ini.

Edisi ini juga memuat tanggapan perjalananan KPPU 
selama lima tahun kedua. Refrizal Sikumbang, wakil 
Banggar dan angota Komisi VI DPR-RI, Dekan IPB, Arief 
Satria, Abdul Wahab, Ketua APPSI dan sejumlah tokoh 
penting lainnya. Tidak ketinggalan edisi ini juga memuat 
wawancara khusus Ir. Tadjuddin Noer Said, Ketua KPPU 
2012. Selamat membaca!

Pemimpin Redaksi
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LAPORAN UTAMA

5

Rakyat jelata menggenggam 
telepon selular kini hal yang 
lumrah dan biasa. Tengok 

sa ja  Mbok Limbok,  seorang 
pedagang sayur asal Bumiayu. Saat 
mengabarkan ke pelanggannya bahwa 
barang yang dipesan sudah ada, ia 
tinggal mengirim sms. “Ayamnya 
sudah ada jeng, kemarin pesan dua 
ekor kan?” SMS pedagang yang 
tinggal di Cempaka Putih ini langsung 
berbalas. “Injih Mbok Limbok, nanti 
biar si Sri yang ambil”.

Tukang ojek di Bandara, supir 
bis di Jalan Thamrin atau supir 
angkot di Depok juga melakukan 
hal yang sama. Bahkan tukang becak 
asal Grobogan di pinggiran Bekasi 
membuat statusnya di facebook 
menggunakan BlackBerry. “Edan, 
entuk penumpang kelas berat je, keno 
tanjakan sisan”. Agaknya kali ini ia 
sedang menderita. Penumpang yang 
naik berbadan tambun dan pas kena 
di tanjakan. Dengan BB Mas Wardjo 
telah berubah. Tiap ada penumpang 
naik, ia mengubah statusnya.

Perilaku Mbok Limbok dan Wardjo 
adalah perilaku ekonomi. Bayangkan 10 
tahun lalu. Teriakan pedagang sayur ini 
bisa terdengar seantero komplek hanya 
untuk mengabarkan ia sudah datang. 
Demikian “ojek online” yang tiba-tiba 
menyeruak menjadi fenomena bisnis 
transportasi. Atau toko-toko yang kini 
diusung dengan konsep online. Semua 
seperti mengusung konsep murah, 
meriah dan efesien. Industri komunikasi 
sudah mengubah segalanya.

Ini memang fenomena yang luar 
biasa. Industri telekomunikasi di tanah 
air memang tengah booming dahsyat. 
Ramalan Alvin Toffler, 30 tahun lalu 
kini sudah nyata. Ia tidak hanya 
mengubah dunia tetapi juga Indonesia 
dan rakyatnya. Indonesia merupakan 
salah satu negara dengan pengguna 
telepon seluler terbesar di dunia.

Demikian juga dengan belanja 
untuk komunikasi yang terus 
menanjak. Rakyat sebagai konsumen 
agaknya sulit membendung hasratnya 
untuk tidak berkomunikasi. Terlebih 
lagi ketika harga atau tarif komunikasi 
semakin murah. Mereka tengah 
menikmati “surga harga” sebagai 
buah dari dinamika persaingan. Harga 

murah dan terjangkau. 
Kondisi ini setali tiga uang 

dengan industri penerbangan. Tengok 
saja Bandara Soekarno-Hatta, di 
Tangerang, Banten. Meski sudah di-
per luas menjadi tiga terminal rasa 
sesak begitu terasa. Tidak hanya 
ratusan pesawat yang siap terbang. 
Transportasi pendukung juga tidak 
kalah sesaknya. Taksi yang berderet 
di lobi kedatangan terus memanjang. 
Kondisi yang sama nampak di Bandar 
Udara Surabaya, Makassar, dan di 
kota-kota besar lainnya. 

Dinamika persaingan membuat 
ekonomi bergerak cepat tidak 
hanya di pusat tetapi juga daerah. 
Dalam industri penerbangan terjadi 
perubahan struktur industri yang 
tidak lagi oligopolis namun semakin 
mendekati pasar kompetisi. Hal ini 
dapat dilihat dari makin banyaknya 
operator penerbangan swasta yang 
terlibat dan bersaing dalam industryi 
tersebut. Pendatang baru, Lion Air 
bahkan pada tahun 2011 menjadi “raja 
di udara” pada rute domestik dengan 
menguasai 41,59% penumpang (data 
Kementerian Perhubungan 2011). 
Perusahaan dengan motto “make 
people fly” berhasil mengisi ceruk yang 

terbuka lebar akibat persaingan. Ini 
lagi-lagi buah persaingan. Di industri 
penerbangan rakyat menikmati “surga 
harga” dan pilihan pesawat yang 
sebenarnya.

Sebelum ada UU No. 5 Tahun 
1999, konsumen disandera oleh harga 
yang sering membuat pening kepala. 
Namun setelah KPPU melakukan 
penegakan hukum dan pemerintah 
khususnya Kementerian Perhubungan 
sangat membantu dalam tercapainya 
kebijakan persaingan, konsumen kini 
menikmati harga yang sewajarnya. 
Bisa jadi saat seorang penumpang 
di  Bandara sedang menelpon 
keluarganya ditanya; “bagaimana 
harga-harga yang dulu pak? Ia dengan 
tegas menjawab; harga tiket pesawat 
dan telpon? Sudah lupa tuh!

* * *
Mencari keuntungan dalam 

usaha adalah karakter asasi pelaku 
usaha dan tidak dilarang undang-
undang. Namun ketika keuntungan 
diperoleh dari persaingan tidak sehat, 
maka hal ini akan berurusan dengan 
KPPU. Kartel adalah salah satu dari 
perilaku persaingan tidak sehat yang 
dimaksud.
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Perilaku koordinasi harga dalam kartel SMS 
menurut putusan KPPU memberi dampak kerugian 
konsumen yang tidak sedikit. Selepas putusan, 
KPPU bersama LPEM FEUI dan Japan International 
Copperation Agency (JICA), melakukan penelitian 
tentang dampak putusan kartel SMS. Hasilnya 
menunjukkan bahwa penurunan tarif SMS pasca 
putusan KPPU tentang kartel SMS diperkirakan 
telah memberikan income saving bagi konsumen 
sebesar + Rp 1.6 - 1.9 triliun selama 2007-2009. 

Harga Kartel SMS Rp 250
Harga Kompetitif Rp 114
Kerugian Pelanggan per SMS Rp 136

Hasil Temuan KPPU tentang Tarif SMS

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
dalam periode kedua secara intensif menyoroti 
industri yang masih melakukan tindakan kartel. 
Kartel menurut OECD (2002) adalah tindakan 
persaingan tidak sehat melalui kesepakatan harga, 
suplai, lokasi dan tender. Sebut saja kartel SMS, 
kartel minyak goreng, kartel obat, dan  kartel 
fuel surcharge. Meski mengungkap perilaku 
kartel bukan hal yang mudah, namun dampak 
yang diakibatkan oleh dihapusnya kartel bagi 
konsumen sangat besar. Sebagai contoh kartel 
harga pesawat terbang pada awal-awal KPPU 
berdiri, atau saat KPPU menyatakan harga SMS 
melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam penetapan biaya minimal interkoneksi 
SMS, kerugian yang diderita konsumen sangat 
besar. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 26/
KPPU-L/2007 perkiraan harga kompetitif layanan 
SMS off-net adalah Rp 114. Sedangkan tarif yang 
berlaku berkisar Rp 250-350. Nah dari harga yang 
ditetapkan itulah dikali pengguna SMS dan rentang 
waktu selama harga tersebut dilakukan diambil 
ongkos produksi dan keuntungan yang wajar menjadi 
jumlah yang diderita konsumen. 

Dari logika sederhana, jika harga kompetitif 
SMS Rp 114, sedangkan harga kartel SMS 
terendah adalah Rp 250 maka kerugian yang 
harus ditanggung pelanggan per SMS adalah Rp 
136. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 26/
KPPU-L/2007, perhitungan kerugian konsumen 
berdasarkan proporsi pangsa pasar operator pelaku 
dari tahun 2004 - 2007 dengan menggunakan 
selisih antara pendapatan pada harga kartel dengan 
pendapatan pada harga kompetitif SMS off-net 
dari keenam operator, maka diperoleh kerugian 
konsumen sebesar Rp 2.827.700.000.000 (dua 
trilyun delapan ratus dua puluh tujuh miliar tujuh 
ratus juta rupiah).

LAPORAN UTAMA

Sumber: Putusan KPPU

Sumber: Hasil riset KPPU, LPEM-FEUI,dan JICA

Sumber: Hasil riset KPPU, LPEM-FEUI,dan JICA

Dalam kartel minyak goreng KPPU menemukan bukti yang 
sama. Ada kerugian konsumen yang sangat signifikan akibat 
adanya perilaku kartel 20 pelaku usaha minyak goreng. Seperti 
diketahui, berdasarkan Putusan KPPU No 24/KPPU-I/2009 
yang ditetapkan pada 4 Mei 2010, KPPU memutuskan ada price 
pararelism harga minyak goreng kemasan dan curah dalam 
pasar oligolopis dimana pelaku usaha saling membuka informasi 
harga dan suplai satu sama lain. KPPU menetapkan, 20 produsen 
minyak goreng terlapor selama April-Desember 2008 melakukan 
kartel harga dan merugikan masyarakat setidak-tidaknya sebesar 
Rp1,27 triliun untuk produk minyak goreng kemasan bermerek 
dan Rp374.3 miliar untuk produk minyak goreng curah. Demikian 
juga dalam kartel harga fuel surcharge. KPPU menetapkan 9 
perusahaan maskapai penerbangan nasional bersalah melakukan 
kartel fuel surcharge.  Masyarakat menurut KPPU dirugikan 
sampai Rp 13,843 triliun.
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Besarnya kerugian yang diderita 
masyarakat akibat perilaku kartel 
tentunya harus mendapat dukungan 
dan perhatian masyarakat itu 
sendiri. Pemerintah juga diharapkan 
memberikan dukungan yang berarti 
mengingat dampak ekonomi akibat 
putusan salah kartel sangatlah besar. 
Kerugian konsumen yang selama ini 
dibiarkan tanpa perlindungan tentu 
akan terus berlanjut jika putusan 
KPPU tidak mendapat dukungan 
semua pihak. Melindungi kerugian 
masyarakat dari perilaku kartel 
atau perilaku persaingan usaha 
yang tidak sehat lainnya merupakan 
sumbangan KPPU yang sangat 
besar dan berpengaruh signifikan 
bagi kesejahteraan masyarakat dan 
efisiensi ekonomi nasional. 

* * *
Tidak hanya membongkar kartel, 

selama periode 2006-2012, KPPU 
juga melakukan langkah-langkah 
penting dalam bidang hubungan 
kerjasama nasional dan internasional, 

tiga atau empat tahun sebelumnya, 
namun untuk laporan masuk selama 
5 tahun cenderung meningkat 
signifikan. Selama lima tahun kedua, 
upaya KPPU melakukan penguatan 
kelembagaan terbilang positif. 
Setidaknya dalam periode kedua 
ini, KPPU berdasarkan Peraturan 
Presiden No. 80 Tahun 2008 
diberikan kepercayaan mengelola 
anggarannya sendiri setelah beberapa 
tahun masih menjadi bagian dari 
Kementerian Perdagangan. 

Seperti yang tertuang dalam tabel-
tabel kinerja, KPPU untuk periode 
kedua telah berusaha mendukung 
tingkat pertumbuhan ekonomi, dan 
meminimalisir kerugian konsumen. 
Tentu, kerja keras ini tidak hanya bukti 
keseriusan KPPU melakukan upaya 
penciptaan lingkungan persaingan 
usaha yang sehat melainkan juga 
berkat dukungan semua pihak baik 
eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam 
usaha KPPU mengimplementasikan UU 
No. 5 Tahun 1999. (redaksi)

melakukan langkah pengawasan dan 
advokasi dalam bidang merger dan 
akuisisi. Tren merger dan akusisis 
selama 3 tahun terakhir mengalami 
peningkatan yang sangat signifikan. 

Demikian halnya dalam kegiatan 
sosialisasi KPPU yang terus-menerus 
tanpa henti, baik bersifat umum seperti 
penjelasan tentang UU No. 5 Tahun 
1999 di semua lapisan masyarakat. 
Demikian pula yang bersifat khusus 
seperti tentang penerapan Pasal 22 
tentang Persekongkolan Tender. 
Persekongkolan Tender merupakan 
kasus yang trennya tidak pernah 
turun. Hal yang sama sosialisasi 
tentang PP 57 Tahun 2010 tentang 
Merger dan Akusisi.

Di bidang kebijakan persaingan, 
KPPU juga masih melakukan 
pemberian saran dan pertimbangan 
ke pemerintah. Demikian pula dalam 
kegiatan penanganan perkara baik 
yang ditangani oleh Biro Investigasi 
maupun Biro Penindakan. Meski 
secara tren penanangan kasus 
menurun dibandingkan dengan 

LAPORAN UTAMA

Presiden Memperpanjang
Masa Jabatan Komisioner KPPU

Presiden melalui keputusan Nomor 71/P Tahun 2011 
tanggal 12 Desember 2011 memutuskan untuk 
memperpanjang masa jabatan Komisioner KPPU 

hingga dikeluarkannya Kepres tentang Penetapan 
Keanggotaan KPPU masa jabatan tahun 2011-2016.

Sebagaimana dimaklumi berdasarkan Keppres No. 56/P 
tahun 2006, kesebelas Komisioner masa jabatan 2006-2011 
berakhir masa jabatannya pada tanggal 12 Desember 2011, 
sehingga memunculkan kekhawatiran adanya kekosongan 
kepemimpinan dalam KPPU yang berakibat terhentinya 
15  proses penyelidikan, 4 pemeriksaan perkara dan 11 

penilaian merger yang  sedang ditangani KPPU. Selain itu, 
dikhawatirkan pula KPPU tidak dapat menerima laporan 
masyarakat mengingat hukum acara KPPU mensyaratkan 
bahwa setiap tindak lanjut atas laporan hanya dapat 
dilakukan melalui dan oleh perintah Ketua Komisi. Dengan 
adanya Keppres perpanjangan ini maka kekhawatiran 
atas hal ini tidak terjadi. “Kami melihat bahwa Keppres 
ini sebagai perwujudan komitmen kuat Presiden untuk 
menjamin bekerjanya KPPU dalam menegakkan hukum 
persaingan usaha yang sehat di Indonesia,” kata Tadjuddin 
Noer Said, Ketua KPPU.

Dengan demikian, KPPU ingin memastikan kepada 
publik bahwa KPPU dengan Keppres perpanjangan ini 
tetap dapat menjalankan tugasnya dalam mengawasi 
persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No 
5/1999. “Masyarakat silakan melapor dan kami siap 
menindaklanjutinya, sementara proses penanganan 
perkara dan peniaian merger dengan sendirinya akan 
berjalan sesuai hukum acara yang berlaku” Demikian 
Ketua KPPU memastikan. (redaksi)
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JEJAK KPPU
2006-2011

Selama tahun 2006-2011, KPPU semakin 
kuat menjejak kan posisi dan perannya 
sebagai lembaga pengawas persaingan 

usaha. Dengan motto “Persaingan Sehat 
Sejahterakan Rakyat”, kontribusi KPPU 
dalam pertumbuhan ekonomi semakin 
nyata. Meski indikator keberhasilan sebuah 
lembaga sering dilihat dari sisi kuantitas atau 
banyaknya perkara atau kasus yang ditangani 
tapi bagi KPPU juga outcomenya. Artinya ada 
dampak ekonomi yang dirasakan langsung 
atau tidak langsung oleh masyarakat.

Penegakan Hukum
Dalam lima tahun periode kedua KPPU telah menerima 

laporan dugaan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 
1999 sebanyak 1253 laporan resmi. Berikut tabel pencapaian 
KPPU selama 5 tahun kedua.

LAPORAN UTAMA

Selain menerima laporan dari masyarakat, KPPU 
juga melakukan pengawasan dan penelitian. Perkara 
yang diawali dari penelitian oleh KPPU dan bukan dari 
laporan masyarakat disebut sebagai perkara inisiatif. 
Selama periode 2006 - 2011 ini,  KPPU telah menangani 
perkara sebanyak 205 perkara dimana perkara inisiatif 
berjumlah 21 perkara dan perkara berdasarkan laporan 
sebanyak 184 perkara.

Dari 205 perkara, KPPU telah memeriksa dan 
memutus 161 Putusan dan 39 Penetapan dengan perincian 
140 Putusan menyatakan pelanggaran UU Nomor 5 
Tahun 1999 dan 21 Putusan menyatakan tidak terjadi 
pelanggaran. Sementara itu, dari 39 Penetapan yang 
dihasilkan terdapat 28 Penetapan yang tidak terindikasi 
pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999, dan 11 Penetapan 
yang mengindikasikan perubahan perilaku. 

Ditinjau dari substansi pelanggaran yang menjadi 
dasar pemeriksaan dan pengambilan putusan, 75% atau 
154 dari 205 perkara terkait dengan tender pengadaan 
barang dan jasa.
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Merger dan Akuisisi

Atas putusan KPPU tersebut, beberapa pelaku usaha 
mengajukan Upaya Keberatan kepada Pengadilan Negeri 
(PN) dan dalam hal tidak puas atas putusan PN,  pelaku usaha 
terlapor juga mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung 
(MA). Prosentase hasil penanganan Keberatan di Pengadilan 
Negeri maupun penanganan kasasi di Mahkamah Agung 
dapat dilihat dalam pie chart sebagai berikut:

Meskipun tidak menjadi tujuan utama, dalam 
putusannya selama 10 tahun ini, KPPU  telah mengenakan 
denda sebesar Rp 949.542.844.090,00 dan ganti 
rugi sebesar Rp 919.691.129.987,00 dengan total Rp 
1.869.233.974.077,00. 

Tren  merger dan akuisisi yang tengah melanda dunia 
juga terjadi di Indonesia. Berikut ini tabel perkembangan 
jumlah Konsultasi dan Pemberitahuan Merger periode 
2009-2011:

Berdasarkan kategori status pelaku usaha nilai 
transaksi merger asing lebih dominan dibandingkan merger 
domestik. Data dimaksud adalah sebagai berikut:

Dalam bentuk pie chart, prosentase jumlah merger pada 
tahun 2011 dapat terlihat sebagai berikut:

Sementara prosentase perbandingan nilai total transaksi 
(Rupiah) dari kegiatan merger di Tahun 2011 terlihat 
sebagai berikut:

Artinya, meskipun jumlah merger kategori perusahaan 
domestik paling banyak (16), namun nilai total 
transaksinya yang paling kecil (7%), sebaliknya merger 
kategori perusahaan asing, dengan jumlah merger yang 
hanya 3, namun total transaksasinya mencapai 56% dari 
total keseluruhan transaksi. (redaksi)

LAPORAN UTAMA

Konsultasi 0 1 3
Pemberitahuan 1 3 44

MERGER

Persentase (%) Jumlah Merger

Total Transaksi (Rupiah)

TAHUN
2009 2010 2011

Indonesia (Domestik) Rp 4.626.622.628.600 6,57 16 59,26
Asing - Indonesia Rp 26.231.555.305.000 37,28 8 29,63
Asing - Asing Rp 39.511.908.761.835 56,15 3 11,12
Total Rp 70.370.086.695.435 100 27 100

i

ii iii iv v

Keterangan:
 i Merger
 ii Total Transaksi (Rupiah)
 iii Persentase Nilai Transaksi (%)
 iv Jumlah Mereger (2011)
 v Persentase Jumlah Merger (%)

44%

Diperkuat di PN
Dibatalkan di PN

Diperkuat di MA
Dibatalkan di MA

Indonesia (Domestik)
59%

56%

7%

37%

Asing - Indonesia
30%

Asing - Asing
11%

ASING - ASING
Rp 39.511.908.761.835

ASING - INDONESIA
Rp 26.231.555.305.000

INDONESIA (DOMESTIK)
Rp 4.626.622.628.600

56%
27%

73%
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Dr. Yoyo Arifardhani
Wakil Ketua KPPU

KPPU
Berkontribusi

Harus Terus

Menjelang masa transisi 
pemilihan Komisioner 
KPPU per iode 2012-

2017, Dr. Yoyo Arifardhani terpilih 
menjadi Wakil Ketua. Sebagai Wakil 
Ketua KPPU, Dr. Yoyo Arifardhani 
menguraikan beberapa capaian KPPU 
dalam 5 tahun terakhir dan juga 
catatan-catatan yang bisa dijadikan 
fokus kinerja KPPU kedepan.

“Secara garis besar capaian KPPU 
selama lima tahun ini menurut saya 
tidak bisa dibilang buruk, tetapi 
KPPU masih harus fokus kepada 
perkara-perkara yang lebih besar 
seperti beberapa perkara kartel yang 
terjadi baik di kota besar seperti 
Jakarta maupun di kota-kota kecil, 
dan tender dengan nilai yang besar,” 
ungkapnya kepada redaksi Majalah 
Kompetisi.

Menurutnya, upaya penegakan 
h u k u m  K P P U  b e l u m  d a p a t 
dikategorikan optimal. Walaupun 
sangat banyak laporan masuk yaitu 
sekitar 400 laporan, dan KPPU 
menangani banyak perkara tetapi 
perkara tersebut masih pada perkara-
perkara tender dengan denda kisaran 
satu atau dua milyar. 

Sudah waktunya kita belajar dari 
negara-negara lain. Kalau kita mau 
melihat ke Jepang dan Amerika, 

KPPU harus menjadi lembaga yang memiliki kontribusi yang besar 
bagi rakyat Indonesia. Kedepannya KPPU harus banyak bergerak 
untuk mencari perkara yang menyangkut kepentingan hajat hidup 
orang banyak.

perkara persaingan mereka 
tiap tahun tidak banyak. 
Tetapi kasus yang dijadikan 
perkara itu benar-benar 
qualified.

Bukannya KPPU tidak 
perduli kepada rakyat, 
tapi KPPU juga memiliki 
k e t e r b a t a s a n .  “ J a d i 
kedepannya saya harapkan 
KPPU fokus penanganan sedikit 
perkara, tetapi perkara yang 
menyangkut hajat hidup 
orang banyak dan 
ditangani oleh 
investigator 
senior,” 

katanya. Yoyo menambahkan, dalam 
sistem penanganan perkara, untuk 
perkara besar koordinatornya idealnya 

investigator senior dan dibantu 
beberapa invest igator 

junior. Hal tersebut 
dimaksudkan agar 
penanganan perkara 
lebih maksimal karena 
dihandled investigator 
yang  sudah ber-
p e n g a l a m a n , 
s e d a n g k a n 
investigator junior 
juga banyak belajar.

D e n g a n 

LAPORAN UTAMA
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kondisi struktur KPPU dengan 6 
Kantor Perwakilan Daerah dan 
SDM yang terbatas, hendaknya 
KPPU lebih pintar memilih atau 
menentukan kasus untuk dijadikan 
perkara prioritas. Kalau nantinya 
KPPU telah memiliki perwakilan 
di setiap Provinsi mungkin bisa 
menggarap semua perkara baik yang 
besar maupun yang kecil. 

Se lama masa  t rans i s i  in i , 
s ebaga i  Waki l  Ke tua  KPPU, 
Yoyo mengungkapkan bahwa 
status kelembagaan KPPU akan 
terus diperjuangkan. “Kita sudah 
melakukan pembahasan dengan 
beberapa instansi salah satunya 
dengan  ke tua  DPR,  rencana 
kedepannya kelembagaan KPPU akan 
terus dibahas kembali,” Ujarnya.

Po in  pen t ing  yang  ha ru s 
ditingkatkan adalah kontribusi KPPU 
terhadap kepentingan orang banyak, 
sehingga pemerintah pun akan 
semakin menghargai kedudukan KPPU 
terutama saat akan memperjuangkan 
masalah status kelembagaan. Kenapa 
status kelembagaan itu penting 
terutama untuk sekretariat. Karena 
sangat disayangkan bila pegawai-
pegawai sekretariat yang sudah lama 
sudah berpengalaman/qualified harus 
pindah karena status kelembagaan 
tidak jelas. Jika kondisi tersebut 
terus berlangsung KPPU tidak akan 
berkembang. “Yang terpenting 
adalah status sekretariat jelas, kalau 
komisioner kan tidak lama,” tuturnya.

KPPU pada prinsipnya ingin 
terus berkontribusi untuk negara 
dan masyarakat.  “Kita harus 
terus berkontribusi ke negara dan 
masyarakat sebelum menuntut hak kita 
sebagai lembaga negara,” tambahnya.

KPPU harus menjadi lembaga 
yang memiliki kontribusi yang besar 
bagi rakyat Indonesia, oleh karena 
itu kedepannya KPPU harus banyak 
bergerak untuk mencari perkara 
yang menyangkut kepentingan hajat 
hidup orang banyak. Selain itu juga 
melakukan kegiatan monitoring yang 
terfokus pada bidang-bidang yang 
strategis.

Selama ini memang mayoritas 
perkara di KPPU masih dikuasai 
perkara tentang tender, tetapi kita 

tidak hanya fokus ke perkara tender. 
Berkaitan dengan permasalahan tender, 
ada lembaga yang sudah mengatur 
yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 
Sedangkan penegakan hukum kita bagi 
60% untuk perkara non tender dan 
30% tender. Karena saat ini banyak 
sekali kartel, kartel gula, kartel oli, dll.

Penanganan perkara sebaiknya 
rata di seluruh provinsi dan ditangani 
oleh Kantor Perwakilan Daerah sesuai 
dengan cakupannya. Hal ini juga agar 
KPPU Pusat fokus pula pada perkara-
perkara kartel yang terjadi di Jakarta 
yang saat ini belum tercover, misalnya 

masalah perbankan, kartel ban 
mobil dan lain-lain. Terakhir KPPU 
masih fokus pada laporan-laporan 
di daerah seperti kabupaten. Hal ini 
juga berpengaruh pada popularitas 
KPPU di mata masyarakat. Bagian 
humas pun menjadi kesulitan dalam 
melakukan sosialisasi karena perkara 
yang ditangani sifatnya lokal.

Untuk mendapatkan output yang 
maksimal serta efektif sesuai dengan 
harapan tersebut serta sebagai upaya 
koordinasi di lingkungan internal 
KPPU, saat ini sedang disusun SOP 
penanganan tender, SOP laporan, 
SOP penyelidikan serta SOP kegiatan 
lainnya. 

Ada peningkatan capaian KPPU 
secara keseluruhan tetapi memang 
tidak terlalu significant. Untuk itu 

KPPU akan lebih fokus dalam inisiatif 
untuk perkara yang besar, tentang 
kartel, monopoli kalau tender diatas 
25 Milyar keatas. Perkara kecil 
diusahakan tidak dijadikan perkara 
inisiatif.

Kebijakan program kerja KPPU 
seperti monitoring bidang usaha 
merupakan independensi KPPU 
sendiri. “Dengan kata lain terserah 
KPPU mau ‘maen nasional’ atau 
‘maen lokal’,” ujarnya. Selain itu 
KPPU juga harus up to date terhadap 
bidang usaha yang akan diawasi. 
“Apa yang lagi ramai di media 
atau jadi perbincangan banyak 

pihak harus kita ikuti, siapa tahu 
bersinggungan dengan persaingan 
usaha,” imbuhnya. Hal tersebut 
dampaknya akan lebih bersentuhan 
dengan kepentingan masyarakat 
yang lebih luas, sehingga kita akan 
akan lebih mudah dalam sosialisasi 
ke masyarakat dan untuk publikasi 
KPPU sendiri.

Sebenarnya tujuan utama KPPU 
bukan pada penanganan perkara tapi 
yang lebih penting adalah advokasi 
persaingan usaha kepada seluruh 
stakeholders. “Jadi kalo bicara 
capaian KPPU tidak berpatokan 
pada jumlah perkara tetapi kesadaran 
berperilaku usaha yang sehat,” 
tutupnya. (YBA)

LAPORAN UTAMA
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R. Kurnia Sya’ranie
Sekretaris Jenderal KPPU

yang Berhasil Dijawab KPPU
Pending Matters
Sudah Banyak

Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha selaku lembaga penegak 
dan pengawas kebijakan 

persaingan usaha yang sehat di 
Indonesia diharapkan mempunyai 
pengaruh, baik bagi perekonomian 

maupun pemerintahan itu sendiri  
karena secara tidak langsung 

KPPU ikut berpartisipasi 
pada pemerintahan dan 
pertumbuhan ekonomi 
di Indonesia. Dalam 
per iode  5  tahun 
kedua ini, beberapa 
hal telah berhasil 
dicapai oleh KPPU 
baik secara internal 
maupun eksternal 
untuk membuktikan 
e k s i s t e n s i  K P P U 
sebagai suatu lembaga. 
Beberapa capaian 
tersebut diuraikan oleh 
R. Kurnia Sya’ranie 
selaku Pelaksana Tugas 
Sekretaris Jenderal 
KPPU.

Capaian pertama, 
KPPU adalah di bidang 

Struktural. Dalam lima tahun ke 
belakang ini KPPU banyak melakukan 
koordinasi dengan pemerintah, 
terutama dalam hal yang berkaitan 
dengan competition policy. Beberapa 
dari saran dan pertimbangan yang 
dikeluarkan KPPU sudah mulai 
disinergikan oleh beberapa lembaga 
negara pada kebijakan-kebijakan yang 
dimilikinya. Hal itu menandakan bahwa 
pemerintah sudah memperhatikan dan 
memahami pentingnya kebijakan 
persaingan.

Capaian kedua, yaitu di bidang 
Penegakan Hukum. Beberapa perkara 
yang dianggap tidak memberikan 
pengaruh secara langsung, sebenarnya 
memiliki pengaruh yang cukup besar 
dengan adanya peran serta KPPU 
didalam memperbaiki perilaku yang 
berdampak kepada adanya income 
saving. Misalnya dalam kasus tarif 
sms, fuel surcharge, serta kasus-
kasus lain yang berpengaruh pada 
terjadinya perubahan perilaku dari 
pada pelaku usaha dan turunnya harga 
yang secara tidak langsung mampu 
menyelamatkan dana masyarakat.

Mengenai  perkara-perkara 
yang ditangani, masih didominasi 
oleh perkara tentang tender. Hal 

tersebut karena tender dianggap 
sama dengan korupsi yang 

memberikan daya tarik 
tersendiri bagi masyarakat 
Indonesia. Namun tidak 

Dalam periode 5 tahun kedua ini, 
beberapa hal telah berhasil dicapai oleh 
KPPU baik secara internal maupun 
eksternal untuk membuktikan eksistensi 
KPPU sebagai suatu lembaga.

LAPORAN UTAMA



Edisi 32 n 2012 13

berarti KPPU belum bisa mengungkap 
perkara besar lainnya, misalnya 
tentang cross ownership kemudian  
abuse of dominant position. Selain 
karena pembuktiannya tidak mudah, 
pembuktian ekonomi belum diakui 
dan belum menjadi suatu hal yang 
lazim di Indonesia karena dianggap 
artificial, padahal tidak mungkin 
bisa menghitung pasar bila tidak 
menggunakan bukti research dan 
melalui angka-angka. Oleh karena 
itu KPPU berupaya mengundang 
expert untuk menyelesaikan itu. 
Walaupun demikian, sampai tahun 
2007 sudah ada 5 (lima) perkara besar 
yang berhasil dibuktikan oleh KPPU, 
perkara-perkara tersebut memberikan 
pembelajaran yang cukup besar. 
Sehingga jika dibandingkan dengan 
negara-negara ASEAN, KPPU sudah 
cukup bagus.

Kemudian dengan adanya 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 2010 tentang Merger dan 
Akuisisi. Melalui Peraturan Pemerintah 
tersebut diharapkan ada lebih banyak 
lagi pelaku usaha melakukan Post 
Notification ketika akan melakukan 
merger dan akuisisi agar KPPU bisa 
berpartisipasi secara tidak langsung 
dan memberikan advokasi awal kepada 
pelaku-pelaku usaha. Hal-hal tersebut 
diatas merupakan suatu progress yang 
cukup bagus dalam penegakan hukum 
persaingan jika dibanding dengan 
competiton institution di negara lain 
yang butuh puluhan tahun untuk 

bisa bergerak.
Capaian selanjutnya yaitu di 

dalam tataran internal lembaga, 
dimana sejak tahun  2007 sampai 
sekarang, sudah banyak pending 
matters yang berhasil dijawab. Hal 
tersebut bisa dilihat dari fasilitas 
internal  lembaga yang sudah 
semakin bagus, adanya asuransi, 
serta kenaikan honor. Hanya saja 
yang masih belum tercapai sampai 
saat ini adalah masalah gedung 
dan status kelembagaan. Hal ini 
menjadi pending matters yang harus 
segera diselesaikan oleh periode 
kepemimpinan mendatang. Karena 
dua hal tersebut terkait dengan 
kenyamanan dan kejelasan Sekretariat 
dalam bekerja. Apabila sekretariat 
tidak nyaman dalam bekerja, hal 
tersebut memberikan pengaruh yang 
tidak baik pada lembaga. Apalagi 
jika dilihat dari jumlah karyawan 
SDM sebagai modal bagi KPPU yang 
secara kualitas dan kuantitas sudah  
meningkat. Semakin bertambahnya 
komposisi pegawai dengan latar 
belakang pendidikan S2, baik 
swadaya maupun melalui program 
beasiswa dari KPPU, seharusnya 

LAPORAN UTAMA

menjadi perhatian pemerintah.
Beberapa capaian tersebut diatas 

dianggap masih belum optimal, tetapi 
sudah ada pergeseran ke arah yang 
lebih baik dan berpengaruh pada nilai 
tawar KPPU. Meskipun tidak bisa 
dihitung secara matematika, tetapi 
apabila dilihat dari tugas, fungsi 
dan kewenangannya, seharusnya 
KPPU sudah tidak diragukan lagi. 
Keberhasilan KPPU tidak bisa dilihat 
dari seberapa besar uang yang bisa 
disumbangkan kepada negara, 
tapi pada keberhasilan merubah 
perilaku pelaku usaha ke arah yang 
lebih baik. Hanya saja hal tersebut 
tidak ter-ekspose, dikarenakan ilmu 
persaingan usaha belum dianggap 
sebagai sesuatu yang penting. 
Berbeda dengan negara-negara maju 
yang sudah menganggap kebijakan 
persaingan sebagai suatu hal yang 
penting. Karena dengan adanya 
kebijakan persaingan, akan mampu 
menambah dan memunculkan inovasi 
dan kreatifitas.

Maka  i tu ,  pen t ing  un tuk 
menyempurnakan Undang-Undang 
terkait sekretariat dan kebijakan-
kebijakan yang sifatnya untuk 
koordinasi karena KPPU tidak bisa 
bergerak sendiri tanpa dukungan 
pemerintah. Berbeda halnya dengan 
bidang penegakan hukum sebagai 
kewenangannya,  KPPU harus 
bertindak tegas. Meskipun masih 
banyak kelemahan, namun KPPU 
semakin lama semakin maju. (MMS)
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Refrizal Sikumbang
Anggota Komisi VI DPR-RI

KPPU Mendatang
Harus Lebih Baik

Kiprah KPPU dalam menjalan kan tugas mengawasi 
dan menciptakan iklim persaingan usaha sehat di 
Indonesia mendapat penilaian positif dari Refrizal 

Sikumbang, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai 
Keadilan Sejahtera (F-PKS).

Refrizal yang dihubungi melalui hubungan telpon 
seluler kepada Majalah Kompetisi mengatakan sudah 
cukup baik, tetapi kita tidak boleh puas dengan hasil 
ini, paling kita berharap KPPU mendatang dapat 
bekerja lebih baik lagi. “Kita ingin KPPU lebih baik 
lagi, hal itu ditentukan oleh kredibilitas dari anggota 
komisionernya. Kita tidak boleh puas dengan keadaan 
yang ada, kalau kita puas berarti kita mengalami 
kemunduran,” ungkap Refrizal.

Di masa datang kami menginginkan ada perubahan 
yang lebih baik terhadap iklim persaingan usaha sehat 
di negeri ini, makanya melalui pemilihan anggota 
komisioner KPPU nantinya diharapkan akan terpilih 
anggota komisioner yang memiliki kredibilitas dan 
integritas. 

“Kita ingin perubahan yang lebih baik lagi 
terhadap persaingan usaha ini, saya berharap betul 
nanti yang terpilih sebagai anggota komisioner 
yang akan datang adalah orang orang yang 
memiliki kredibilitas,” katanya.   

Meskipun Refrizal tidak pungkiri masih ada 
sepak terjang KPPU yang belum memuaskan. 

“Saya sendiri sebagai anggota komisi VI DPR 
RI belum merasa puas terhadap kinerja KPPU,” 

ungkapnya. Salah satunya yang menjadi perhatian 
Refrizal adalah persoalan yang menyangkut penanganan 
di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

KPPU periode mendatang diharapkan dapat 
menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik, 
terutama praktik monopoli yang masih belum 
tertangani, termasuk juga seputar masalah tender.
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Refrizal mengatakan banyak 
BUMN-BUMN yang mendirikan 
a n a k  p e r u s a h a a n ,  n a m u n 
sesungguhnya tidak terlalu perlu 
bagi BUMN tersebut, alangkah 
lebih baik jika itu dilepas dan 
diberikan kepada masyarakat. 
“BUMN jangan menjadi ajang 
praktik konglomerasi,” katanya.

Refrizal memandang dengan 
mendirikan perusahaan yang tidak 
perlu kemudian menjadi anak 
perusahaan BUMN, yang terjadi 
BUMN menjadi sapi perahan 
dengan biaya tinggi. “Direksinya 
jadi komisaris di situ, kadang-
kadang merambah ke segala macam 
anak perusahaannya,” ujarnya.

Anak-anak perusahaan yang 
dididirikan oleh BUMN yang tidak 
perlu seperti contoh perusahaan 
semen mendirikan anak perusahaan 
di bidang kontraktor, begitu juga 
misalnya perusahaan Pertamina 
yang mendirikan anak perusahaan 
yang bergerak di bidang travel. 

“Kalau bisa KPPU itu masuk 
mengawasi dan merambah terhadap 
persoalan tersebut, dan kalau bisa 
praktik konglomerasi dan monopoli 
dapat dihindari,” ujarnya.

Refrizal mengaku selama ini 
mencermati sepak terjang KPPU, 
“KPPU per iode  mendatang 
diharapkan dapat menyelesaikan 
pekerjaan rumah dengan baik, 
terutama praktik monopoli yang 
masih belum tertangani, termasuk 
juga seputar masalah tender. 
Seringkali terjadi dalam soal tender 
hanya perusahaan tertentu saja 
yang selalu menang,” katanya.

“Kalau orang menang pun 
kemudian dibikin kalah, bagaimana 
caranya, atau kemudian si kalah 
menggugat dan dia menang lagi, 
tapi dia dibikin bagaimana tidak 
betah. Nah ini yang tidak terawasi 
oleh KPPU”, katanya.

Masih terkait soal konglomerasi 
di perusahaan BUMN, Refrizal 
mengaku suatu ketika rapat bersama 
menteri di gedung DPR RI. Beliau 
menyampaikan usulan agar barang-
barang yang sudah laku tidak perlu 

dibuat anak perusahaan, seperti 
contoh perusahaan semen tadi.

“Apa alasannya semen punya 
anak perusahaan untuk distributor 
semen, tidak ada lagi alasannya itu, 
pasti anak perusahaannya menjadi 
prioritas, mending kalau bagus, 
ini tidak bagus, lagi pula banyak 
bergantung terus dan tidak ada 
untungnya apa-apa,” katanya. 

“Banyak pengaduan yang masuk 
ke saya soal tender,” tutur Refrizal. 
Misalnya sebuah perusahaan 
kontraktor dalam pengadaan 
elektronik di Pertamina menang 
sebagai harga penawar termurah, 
tetapi perusahaan tersebut tidak 
dimenangkan. Kemudian, lanjut 
Refrizal, perusahaan itu melakukan 
gugatan dan pengaduan ke Komisi 
VI DPR RI dan KPK. Melalui 
cara itu kemudian perusahaan itu 
dimenangkan, tetapi pemenang 
perusahaan itu dikerjain dengan 
cara pembayaran diperlambat, 
adminsitrasi diperlama. “Pokoknya 
dibuat bagaimana orang tidak bisa 
kerja, sampai mati berdiri,” katanya.

Menurut Refrizal KPPU harus 
ikut mencermati kasus-kasus 
tersebut. Kalau praktik begini terus 
dilakukan bisa mematikan para 
pelaku usaha lokal, para pelaku 
usaha ini yang kadang dimatikan 
sendiri oleh oknum BUMN . “Ini 
tidak boleh dibiarkan dan harus 
mendapat perhatian”, ujarnya.

Dalam upaya mel indungi 
kepentingan ekonomi nasional, 
menurut hemat Refrizal KPPU 
juga diminta untuk mendukung 
kebijakan ekonomi yang terkait 
dengan kepentingan Negara. 
“Misalnya kita menginginkan 
terbentuknya Holding Perusahaan 
Semen, ini semata-mata untuk 
kepentingan Negara” katanya. 

“Kenapa harus dikelola Negara? 
Karena jangan sampai semen kita 
habis oleh kepentingan asing. Nah 
kalau ini kepentingan negara harus 
didukung KPPU”, ujarnya.

R e f r i z a l  b e r p e n d a p a t 
pembentukan holding ini semata-
mata untuk kepentingan negara, 

“dan jangan pula kalau bikin holding 
untuk kepentingan negara disebut 
sebagai konglomerasi atau monopoli, 
sehingga orang membuat holding 
menjadi cemas dan mengundang rasa 
takut,” katanya.

Menurutnya kita perlu membuat 
Holding Semen Indonesia yang terdiri 
dari Semen Padang, Semen Gresik, 
Semen Baturaja, Semen dari Sulawesi 
dan semen dari Sumatera Selatan.

“Nah holding semen ini adalah 
semen nasional yang kebetulan ada 
di Padang, Gresik, Sulawesi, dan 
Sumatera Selatan,” katanya. Kalau 
sekarang seolah-olah perusahaan 
Semen Padang dianeksasi, dan 
itu produk kebijakan pemerintah 
jaman dulu, yang membuat satu 
Group Semen Padang dan Semen 
Gresik, tuturnya.

“ S e h i n g g a  k e b i j a k a n 
i t u  m e n g u n d a n g  p o l e m i k 
berkepanjangan dan melelahkan 
dari warga Sumatera Barat untuk 
memperjuangkan pemisahan (spin 
off) dengan Semen Gresik bahkan 
sampai Semen Padang mengalami 
kerugian,” ungkap Refrizal. 

“Nah jangan sampai terjadi 
seperti itu kembali, jalan keluarnya 
bikin holding beneran, dan KPPU 
untuk kebijakan nasional ini harus 
mendukung juga, tidak semuanya 
bisa dilihat dalam bingkai UU 
Monopoli, kalau kepentingan 
nasional tidak ada unsur monopoli, 
seperti Bulog itu kepentingan 
nasional,” jelasnya.

Di masa  mendatang menurut 
hemat Refrizal KPPU perlu memiliki 
database yang memadai. Database 
BUMN dimaksud bisa mengurai 
kepemilikan anak-anak perusahaan 
BUMN. “Tetapi  untuk BUMN 
yang punya anak perusahaan 
dengan kepentingan tender itu 
masih diizinkan,” katanya.

“Tapi jangan sampai membuat 
‘cucu dan cicit’ perusahaan lain, 
yang seharusnya menjadi hak 
masyarakat untuk dilibatkan, 
agar kesempatan masyarakat 
untuk berusaha terbuka, bukan 
sebaliknya,” katanya. (redaksi)
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Dr.  Arif Satria
Pengamat Politik Pembangunan
Institut Pertanian Bogor

Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
selama ini banyak memberi sumbangan positif 
terhadap terciptanya iklim persaingan usaha 

yang sehat, pertumbuhan ekonomi yang baik, 
dan membuka peluang terciptanya pasar-pasar 
baru bagi pengusaha kecil dan menengah 
(UKM).

Tetapi dalam pengawasan terhadap isu 
monopoli di tubuh BUMN, KPPU diharapkan 
lebih berhati-hati. Hal ini dikarenakan BUMN 
selain mempunyai misi keuntungan badan itu 
juga menjadi titik singgung berbagai kepentingan 
terutama kepentingan nasional.

Arif Satria, Pengamat Politik Pembangunan 
dari Institut Pertanian Bogor (IPB) kepada Majalah 
Kompetisi KPPU mengatakan KPPU mesti 
berhati-hati dalam menjalankan fungsi pengawasan 
terhadap isu monopoli di BUMN, mengingat BUMN 
merupakan agen pembangunan yang memberi 
kontribusi terhadap kepentingan nasional.

Namun Arif tidak menampik bahwa keberadaan 
KPPU sangat penting untuk menjawab tuntutan para 
pelaku usaha dalam menciptakan iklim persaingan 
sehat, yaitu iklim persaingan antara pelaku usaha 
tanpa perselisihan.

Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB ini mengutarakan 
BUMN meskipun sebagai agen pembangunan berkepentingan 
mengejar target keuntungan. Tetapi untuk kasus BUMN yang 
memiliki market belum besar atau masih terbatas, KPPU 
disarankan tidak menerapkan persaingan sehat.

Arif beralasan  BUMN yang memiliki pasar terbatas, 
relatif  belum banyak mengundang pelaku-pelaku 

Kinerja KPPU Semakin Baik
Banyak agenda besar yang harus dijawab oleh 
KPPU terkait pengawasan terhadap persaingan 
usaha sehat, seperti sosialisasi kelembagaan yang 
masih harus terus diperkenalkan ke publik. 
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usaha lain di dalamnya, sehingga 
kondisi tersebut menurutnya jangan 
diberlakukan standar fair competition. 
Sebagaimana perusahaan yang sudah 
memiliki market luas, sebab BUMN 
yang masih lemah secara market 
masih sarat dengan titik singgung 
terhadap kepentingan nasional, partai 
politik, dan masyarakat.

Arif juga mengakui KPPU selama 
ini bekerja dalam koridor yang 
cukup baik, putusan-putusan yang 
dibuat telah banyak dirasakan oleh 
masyarakat, sebut saja dalam perkara 
tarif pulsa, tarif penerbangan dan lain 
sebagainya. 

Sebagaimana dirasakan oleh 
masyarakat putusan kartel sms 
oleh KPPU telah bisa dirasakan 
oleh masyarakat, putusan kartel 
SMS membawa pengaruh terhadap 
terjangkaunya harga pulsa di 
masyarakat, sehingga pulsa bisa 
dinikmati oleh semua kalangan dari 
pejabat, pengusaha, dan petani.

Demikian pula putusan atas 
perkara tarif penerbangan, produk 
putusan KPPU terkait soal tarif 
penerbangan telah memberi ruang 
bagi perusahaan penerbangan lain 
untuk membuka jalur penerbangan 
baru dengan tarif yang murah dan 
terjangkau oleh kocek masyarakat.

Untuk produk-produk industri 
tertentu yang sudah mempunyai pasar 
yang cukup luas dan sangat bagus, 
Arif mengatakan harus mengikuti  
fair competition. “Artinya industri 
besi yang tidak terlalu vital, tidak 
perlu diberlakukan fair competition, 
atau industri strategis mestinya bisa 
diperkecualikan dan dilindungi untuk 
kepentingan nasional, seperti PLN,” 
ungkapnya.

Sedangkan terkait perusahaan 
yang sudah memiliki pasar yang besar, 
Arif berpendapat perusahaan itu 
harus diberlakukan fair competition. 
“Dan kalau ada pelaku usaha kecil 
sebagai suplier bahan-bahan ke PLN 
misalnya maka itu harus berlaku fair 
competition, mau anak perusahaan 
atau yang lain-lain harus diberlakukan 
secara sama, kalau sudah turunan 
BUMN harus menerapkan fair 
competition dan terbuka untuk semua 

perusahaan lain untuk terlibat,” jelas 
pria berkacamata ini.

“Kalau perusahaan besar dan 
telah memiliki market luas tidak 
diberlakukan fair competition enak 
dong nanti kalau perusahaan sudah 
banyak malah mereka menikmati, dan 
ini juga menjadi kekuatan strategis 
untuk mendorong pertumbuhan 
pasar,”  jelas Arif.

Disisi lain negara mempunyai 
tugas mendorong dan mengejar 
pertumbuhan untuk pendapatan 
negara, tapi disisi lain negara juga 
harus melindungi keberadaan 
pelaku usaha kecil dan menengah 
(UKM), sementara posisi KPPU harus 
mengambil peran yang adil menjaga 
dan menciptakan iklim persaingan 
sehat,  dengan tetap mengejar 
terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana dikatakan Arif, kita 
tidak hanya mengejar pertumbuhan 
dari asing, akan tetapi kita juga harus 
melihat pertumbuhan ekonomi itu 
dinikmati oleh siapa. “Sementara 
terkait untuk melindungi nasib 
pelaku usaha kecil juga harus 
dikedepankan karena ini amanat 
konstitusi,” ujarnya. 

Sebagaimana tercantum dalam 
pasal 33 UUD 19 45,yang menyebutkan 
perekonomian disusun sebagai 
usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan, cabang-cabang produksi 
yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh negara. Dan berikutnya 
bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tentunya ketika komitmen 
terhadap konstitusi diwujudkan 
maka akan ada sisi yang dikorbankan 
yaitu kepentingan asing. Tetapi 
dalam pandangan Arif, investasi dan 
kepentingan asing bisa digantikan 
perannya oleh pelaku usaha lokal 
jika kita bisa menatanya dengan 
baik.“Banyak pelaku-pelaku usaha 
dalam negeri yang bisa menggantikan 
peran asing,” katanya. 

“Sebenarnya mengapa kita 
membutuhkan asing, karena kita 
menggunakan jalan pintas,” kata 

Arif. Mengingat perbankan dalam 
negeri masih berbunga tinggi, 
sehingga banyak pelaku usaha yang 
tidak berminat berinvestasi.

“Nah  s eka rang  k i t a  b i s a 
menciptakan sistem perbankan 
dengan pembayaran rendah, kan 
permasalahannya terletak pada 
kredit, misalnya BI rate sudah kecil, 
tetapi bank masih menerapkan bunga 
tinggi, tujuannya supaya orang mau 
menanamkan uang disini,” katanya.

Arif mengeluhkan peliknya 
persoalan di negeri ini, semestinya untuk 
melahirkan pengusaha-pengusaha 
nasional harus ada kebijakan insentif. 
Sementara sebaliknya kita malah 
menebar karpet merah buat pengusaha 
asing, sedangkan pengusaha kita 
sendiri dibiarkan.

S egudang  ha rapan  mas ih 
tertumpuk di pundak KPPU, apalagi 
menjelang pergantian periodesasi 
komisioner. Arif berharap komisioner 
KPPU kedepan memiliki kredibilitas 
yang tetap terjaga, sebab KPPU 
merupakan area sensitif, dimana 
lalu lintas kepentingan berada dalam 
pusaran itu.  Untuk itulah kata 
Arif, harus dipilih komisoner yang 
memiliki kredibilitas dan integritas.

Apalagi mendatang banyak 
agenda besar yang harus dijawab oleh 
KPPU terkait pengawasan terhadap 
persaingan usaha sehat, seperti 
sosialisasi kelembagaan yang masih 
harus terus diperkenalkan ke publik. 
kemudian, lanjut Arif KPPU juga 
harus memberikan ruang yang luas 
bagi pengaduan praktik persaingan 
usaha di daerah, mengingat di era 
otonomi daerah pertumbuhan 
bergerak di daerah dan mengundang 
potensi persaingan usaha di daerah 
menjadi lebih tinggi.

Misalnya monopoli armada taksi 
di salah satu airport tertentu, kata 
Arif mestinya airport terbuka untuk 
semua jenis taksi bukan hanya jenis 
taksi tertentu. kemudian keluhan-
keluhan pelaku usaha di daerah harus 
didengar. “Keluhan pelaku usaha di 
daerah harus disampaikan dan pelaku 
usaha daerah supaya berani dan 
mampu menyampaikan aspirasinya,” 
tutupnya. (Redaksi)
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Jenderal (Purn) Johny Wahab
Ketua Harian Asosiasi Pedagang Pasar 
Seluruh Indonesia (APPSI)

Produk hukum dan peraturan di 
negeri ini dinilai sudah cukup 
memberi jawab atas beberapa 

persoalan. Tetapi penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi disebabkan 
oleh komitmen untuk melaksanakan 
peraturan yang dibuat tidak diiringi 
dengan pelaksanaan yang tegas di 
lapangan sehingga penegakan hukum 
tidak berjalan sesuai dengan aturan.

Demikian pula dalam pelaksanaan 
hukum persaingan usaha di Indonesia 
yang tertuang dalam UU No. 5/1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
UU ini sudah baik sebagai payung 
hukum untuk melakukan pengawasan 
praktek monopoli dan persaingan tidak 
sehat. Tetapi Regulasi dan komitmen 
pembuat regulasi perlu mendukung 
pelaksanaan persaingan usaha. 

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar 
Seluruh Indonesia (APPSI) Jenderal 
(Purn)  Johny Wahab kepada 
Majalah Kompetisi mengungkapkan, 
peraturan yang dibuat sudah baik 
dan bagus tetapi terkendala dalam 
pelaksanaan di lapangan yang tidak 
sesuai dengan peraturan yang telah 
dibuat, sehingga menimbulkan 
penyimpangan-penyimpangan.

Sebagai contoh, kata Johny 
penguasa atau pemerintah lebih 
banyak berpihak kepada pemodal 
yang kuat dan mudah dipengaruhi 
oleh pengusaha. Mentalitas para 
pejabat dan pengusaha yang demikian 
sudah banyak yang bermasalah. 
“Mungkin hanya satu atau dua saja 
yang benar pejabat dan penguasa di 
negeri ini”, katanya. 

Pe jabat  yang  benar-benar 
berpihak kepada rakyat senantiasa 
tidak memikirkan untuk kepentingan 
pribadi dan kelompoknya. Akan tetapi 
permasalahannya kebanyakan pejabat 
hanya memikirkan kepentingan 
pribadi dan kelompoknya saja, 
sehingga kebijakan-kebijakan yang 
dikeluarkan hanya menguntungkan 
kelompok pemodal besar.

Ada beberapa peraturan yang 
sudah ada tetapi tidak dilaksanakan 
dengan baik. Johny mencontohkan 
mall atau hypermarket seharusnya 
dalam peraturan dibuat berada di luar 
kota. “Tetapi kenyataannya malah 
dibuat di tengah-tengah pemukiman 
penduduk dan masyarakat, kalau perlu 
ada di tengah-tengah pasar,” katanya. 

Hal inilah yang menurut pendapat 
Johny kebijakan yang justru malah 
membuat  hancur  bangsanya 
sendiri. Kebijakan itu hemat Johny 
disebabkan oleh sikap tidak tegas 
kepemimpinan birokrasi di negeri ini. 

Menurut Johny para pemodal-
pemodal ini sudah memahami mental 
pejabat kita, dengan memberikan 
uang saja proses perizinan dapat 
dimudahkan. “Padahal semua ini kalau 
tidak dikeluarkan izin juga tidak bisa. 
Tapi mereka legal semua, berdirinya 
pasar itu ada izinnya semua, jadi mau 
diapa... mau diusir? gak bisa,” katanya.

D e n g a n  k e a d a a n  m e n t a l 
kepemimpinan seperti ini, Johny 
pesimis iklim persaingan usaha 
dapat terwujud dengan baik. Dia 
mengungkapkan bagaimana pelaku 
usaha dapat bersaing kalau pemerintah 
tidak memberi ruang dan keberpihakan 

terhadap pelaku usaha kecil dan 
menengah (UKM). “Jadi bagaimana 
mau mewujudkan persaingan sehat 
kalau tidak dimulai dengan posisi yang 
sama,” tuturnya.

Johny mengharapkan negara harus 
kembali kepada sistem yang bagus 
seperti diamanatkan para pendiri 
bangsa, Pancasila dan UUD 45 dengan 
sistem musyawarah dan mufakat. 
“Jadi kalau bertanya soal hukum 
persaingan usaha, aturannya sudah 
benar, tetapi aturan lain yang pada 
dilanggar,” ujarnya.

Dengan kondisi seperti ini menurut 
Johny, yang terjadi seperti hukum 
rimba, yang kuat memakan yang 
lemah. “Yang akalnya pinter pasti 
bisa hidup, yang lugu pasti dimakan. 
Seperti kehidupan di laut ikan kecil 
dimakan oleh ikan besar, yang selamat 
yang pintar akal-akalan”, katanya. 

KPPU sendiri di mata Johny Wahab 
perlu meningkatkan kontribusinya 
terhadap iklim persaingan sehat 
yang menimbulkan pertumbuhan 
ekonomi sehat. Johny berharap KPPU 
mencermati peraturan pendirian pasar 
yang sudah ada. Peraturan seperti 
sekian kilometer tidak boleh didirikan 
minimarket-minimarket, tapi nyatanya 
peraturan itu tidak dilaksanakan.

“Sudah ada disini terus ada lagi di 
seberangnya, kemudian berdiri sampai 
tingkat kampung, semua pembeli 
ke tempat dia karena semua serba 
murah, nyaman, bagus. Faktanya 
mereka membunuh pengusaha lain. 
Coba saja lihat, di kampung sudah 
tidak ada lagi warung,” katanya. 
(redaksi)

Persaingan Usaha 
Harus Didukung 
Komitmen dan 
Regulasi Pemerintah
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Tadjuddin Noer Said
Ketua KPPU Periode 2012

“KPPU Harus Bisa
Melakukan Pendekatan
dengan Semua Unsur Masyarakat”

Ir. Tadjuddin Noer Said, akhirnya 
bersedia dipilih menjadi Ketua 
KPPU 2011-2012. Ini adalah 

periode transisi di mana seharusnya 
masa kerja Komisioner KPPU 
sudah berakhir pada Desember 
2011. Namun karena Komisioner 
baru belum terbentuk, maka masa 
kerja komisioner 2006-2011 
diperpanjang hingga terbentuknya 
Komisiner baru, berdasarkan 
Keputusan Presiden No.71/P 
Tahun 2011 tanggal 12 Desember 
2012. Majalah Kompetisi berhasil 
mewawancarai Komisioner senior 
di KPPU. Berikut petikannya; 

Bagaimana pendapat Bapak 
tentang posisi dan kinerja KPPU 

selama dua belas tahun ini?
Saya kira sudah waktunya 

KPPU di  umur yang kedua 
belas tahun ini mampu untuk 
menempatkan dirinya sebagai 
bagian dari penyelenggara negara 
ini. Hal ini tentu tidak mudah. 
Selain usaha institusi itu sendiri, 
juga dibutuhkan dukungan institusi 
penyelenggara negara kita secara 
keseluruhan termasuk Presiden 
dan DPR. Bagaimana dukungan 
mereka agar peran KPPU bukan 
cuma sekedar untuk mengurus 
tender, karena tujuan utama KPPU 
utama adalah kepentingan umum 
dan efisiensi ekonomi. 

Mengapa ini sering menjadi 

sorotan Bapak?
Dua tujuan ini, efisiensi dan 

kepentingan umum, ditujukan 
untuk mensejahterakan rakyat. Jika 
kepentingan umum dan efisiensi 
dianggap sudah dilaksanakan 
namun kenyataannya rakyat 
tersingkir dari struktur ekonomi, 
ini berarti ada yang salah. Misalnya 
saja, kita ingin mengefisiensikan 
penggunaan tenaga kerja dengan 
memperbanyak mesin-mesin di 
situ. Namun di sisi lain, coba 
lihat berapa banyak kesempatan 
yang hilang hanya karena kendali 
efisiensi. Kita jelas mau efisien 
tetapi tidak merugikan rakyat. 

Dulu itu untuk panen dengan 
ani-ani butuh banyak orang, 

TOKOH
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kemudian ketika menggunakan 
sabit berkurang orang. Lalu datang 
lagi mesin, tambah kurang orang 
lagi. Kita tidak menginginkan 
yang seperti itu. Ini bukan berarti 
kita mau konvensional, tapi kita 
harus mampu berfikir bahwa 
kepentingan umum dan efisiensi 
itu harus dihubungkan dengan kata 
yang ada di UU, jangan efisiensi tapi 
kepentingan umum dikorbankan 
atau sebaliknya.

Lalu hal tidak lazim lainnya 
terlihat dari beberapa anomali. 
Kita memproduksi minyak, tapi 
kalau harga minyak naik rakyat 
menderita, aneh kan begitu. 
Kemarin juga masalah kelapa 
sawit, CPO kita tidak boleh masuk 
di Amerika. 

Kemudian kita dengan bangga 
juga mengatakan pertumbuhan kita 
6,5%. Jauh lebih tinggi dari negara-
negara maju yang lain, tapi pada 
saat yang sama angka pengangguran 
makin tinggi, dan rasio ini makin 
membesar. Artinya masyarakat 
semakin banyak menjadi tumbal 
dari pertumbuhan ini.

Ini jelas sebuah keganjilan karena 
bukankah tujuan dari semua usaha 
kita adalah kesejahteraan rakyat 
yang dianut konstitusi kita, yaitu 
kesejahteraan sosial bagi seluruh 
rakyat. Nah itu ada di pasal 33 
UUD kita. Yaitu sejauh mana kita 
mengelola kekayaan alam kita. Di 
situ kan dikatakan hal yang paling 
mendasar adalah bagaimana kita 

mengelola kekayaan alam kita 
sehingga bisa memakmurkan rakyat. 

Nah di sinilah fungsi KPPU. 
KPPU bisa menggunakan saran dan 
pendapatnya kepada pemerintah 
dan DPR.  Tunjukkan pada 
mereka bahwa kita mau efisien 
tapi jangan sampai merugikan 
rakyat. Seyogyanya KPPU juga 
bisa masuk dari hal-hal tadi untuk 
menunjukkan ke pemerintah bahwa 
masalah-masalah seperti ini harus 
segera ditangani sehingga kekayaan 
kita bisa 100% untuk kesejahteraan 
masyarakat, bukan cuma untuk 
mengisi APBN saja. Selama ini kan 
kita itu hanya dapat 20%, paling 
banyak 30%, untuk PDB. Jadi 
harus ada yang dilakukan untuk 
menstimuli, mengangkat yang 80% 
tadi untuk mensejahterakan rakyat. 
Ini yang harus KPPU tunjukkan pada 
pemerintah, tentang keberhasilan 
kita dalam merubah struktur 
perekonomian nasional menjadi 
lebih mementingkan kepentingan 
umum dan lebih efisien.

Bagaimana agar pemerintah 
memahami tugas besar KPPU 
tersebut?

KPPU kedepannya harus bisa 
melakukan pendekatan dengan 
semua unsur masyarakat untuk 
membicarakan kembali bagaimana 
untuk menangani ini. Caranya 
sederhana menurut saya, buatkan 
MoU dengan BPS, dari situ kita 
mendapatkan potret dari kondisi 

ekonomi nasional kita. Kita 
bekerjasama dengan Bappenas, 
tunjukkan kepada mereka, ‘ini 
rencana kita untuk katakanlah 
untuk lima atau sepuluh tahun ke 
depan’. KPPU harus masuk di situ, 
sehingga tidak tercermin bahwa 
ini adalah hanya sekedar lembaga 
peradilan. 

Maksudnya?
Di awal terbentuknya KPPU, 

Komisionernya hanya 9 orang. 
Ahli hukum cuma dua orang, Pak 
Erwin  Syahril dan Pak Syamsul 
Ma’arif. Yang banyak itu justru 
ekonom atau insinyur yang beralih 
menjadi ekonom. Ini artinya KPPU 
bukan institusi hukum tapi institusi 
ekonomi. Namun agar dipatuhi, 
penekanannya menggunakan hukum. 
Jangan jadi dibalik!

Kita harap di masa yang 
akan datang, putusan-putusan 
yang dibuat KPPU itu bukan 
cuma memuat masalah hukum 
semata-mata namun ada analisis 
ekonominya. Misalnya terkait  
kasus oligopoli, kita harus tahu 
apa dampaknya untuk hal lain, 
atau dengan tender apa dampaknya 
pada institusi lain atau wilayah ini. 
Kita bisa menyampaikan kepada 
pemerintah bahwa dengan adanya 
kegiatan itu dampaknya apa dan 
bisa menentukan denda yang sesuai, 
karena denda sebesar 25 milyar 
untuk pelaku usaha di Indonesia 
bisa mereka anggap hanya sebagai 
cost. Terlebih bagi yang memiliki 
bisnis trilyunan, untuk mereka itu 
tidak ada artinya. Berbahayanya lagi 
jika mereka hanya menganggap itu 
sebagai cost  untuk menyogok. Jadi 
harapannya janganlah menargetkan 
pada besaran dan lamanya tidak 
boleh berusaha, tapi mengacu pada 
upaya bagaimana mengefisiensikan 
perekonomian kita. 

Kita memang menginginkan 
penegakan hukum, karena itu 
penting untuk bisa memberi 
penekanan agar masyarakat itu 
bisa mengikuti apa yang diatur oleh 
KPPU melalui hukum persaingan, 
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dan itu yang terus kita coba. Namun 
keberhasilan KPPU ini bukan hanya misalnya 
berhasil menghukum berapa banyak orang 
yang curang dalam tender, tapi kita mampu 
melihat bahwa memang ada perubahan dari 
struktur industri kita yang dapat diukur. 
Dan ini juga harus bisa ditunjukkan ke DPR, 
bahwa uang yang dianggarkan untuk KPPU 
bukan hanya digunakan untuk besaran-
besaran teknis saja tapi bisa juga dipakai 
untuk melakukan hal yang seperti itu.

Pandangan Bapak sendiri tentang keberpihakan 
DPR?

Kita tidak perlu memohon belas kasihan 
dari institusi-institusi penyelenggara negara 
yang lainnya. Yang penting adalah bagaimana 
kita menjalankan hukum persaingan ini. 
Kalau mereka tidak mau memberi uang tidak 
apa-apa. Kalau nanti KPPU terbukti tidak 
bisa menyelesaikan tugas ini karena pengaruh 
pendanaan, DPR juga harus ikut bertanggung 
jawab terhadap kegagalan-kegagalan yang 
seperti itu. Jangan-jangan selama ini DPR 
tidak mengerti. Padahal ini hukum yang 
dibuat dengan mekanisme inisiatif, anehnya 
mereka tidak mengerti banyak hal tentang ini. 
Contohnya saja, beberapa hari yang lalu saat 
dipanggil, beberapa pakar masih ada yang 
menanyakan kartel itu apa.

Mengenai amandemen UU No. 5/1999, 
perlu atau tidak?

Revisi itu bisa dengan amandemen atau 
revisi. Kapan mau diubah harus dikaji dengan 
baik. Karena sejak penyusunan di awal UU 
ini sudah masuk di APBN, di Perindustrian, 
dan Kadin. Karena kita berharap UU yang 
dibuat itu mampu menjangkau. Lalu kenapa 
kita ragu-ragu untuk mengubah? Hal yang 
ditakutkan akan terjadi adalah adanya 
kemungkinan kolusi antara pemerintah 
dengan dunia usaha yang justru melemahkan 
UU. Tetapi kekhawatiran itu akan tidak 
terlalu besar bila pembahasan ini dilepaskan 
ke publik. Jadi ujungnya bukan hanya sekedar 
mengubah, tapi mengubah yang memang 
berfungsi mensejahterakan rakyat serta 
mengefisiensikan perekonomian nasional. 
(redaksi)
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KPPU Tidak Mengawasi 
Pelaksanaan UU Penyiaran*)

Dalam kesempatan memberikan penjelasan sebagai 
Pihak Terkait dalam Pengajuan permohonan Judicial 
Review terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  (UU 
Penyiaran) terhadap Pasal 28 huruf d dan f serta Pasal 33 ayat 
(3) UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (19 Desember 2011), 
KPPU menyatakan bahwa Komisi Negara ini hanya bertugas dan 
berwenang menguji aspek persaingan dari suatu monopoli atau 
konsentrasi pasar yang terbentuk dan tidak  memiliki wewenang 
mengawasi pelaksanaan UU Penyiaran.

KPPU yang dibentuk berdasarkan dan untuk menilai 
pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 
Persaingan Usaha) dan mempunyai tugas dan wewenang utama 
melaksanakan penegakan hukum dan menyampaikan saran 
dan pertimbangan kebijakan persaingan kepada 
Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas Penegakan 
Hukum terkait Industri Penyiaran, KPPU telah 
mengeluarkan Putusan dan Pendapat Komisi 
yaitu berupa:

1. Putusan No. 03/KPPU-L/2008 tentang 
dugaan pelanggaran terhadap Pasal 16 dan 
Pasal 19 huruf a dan huruf c UU No. 5 Tahun 
1999 berkaitan dengan Hak Siar Barclays 
Premier League (Liga Utama Inggris) musim 
2007-2010, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht 
van gewijsde) karena dikuatkan Mahkamah Agung melalui 
Putusan No. 225 K/Pdt.SUS/2009 tertanggal 28 Mei 2009; 
telah menguatkan Putusan KPPU tersebut.

2. Pendapat Komisi No. A11911 tanggal 24 November 2011 
terkait dengan pengambilalihan saham perusahaan PT 
Indosiar Karya Media Tbk. (IDKM) oleh PT Elang Mahkota 
Teknologi Tbk. (EMTek) yang pada intinya menyatakan 
bahwa meskipun konsentrasi gabungan yang terbentuk dari 
akuisisi ini telah  memenuhi threshold konsentrasi gabungan 
untuk pasar jasa penayangan program melalui televisi free to 
air yang diukur berdasarkan pendapatan iklan yaitu di atas 
1800 Hirscman-Herfindahl Index (HHI),  KPPU berpendapat 
bahwa tidak ada dugaan praktek monopoli atau persaingan 
usaha tidak sehat yang diakibatkan  karena akuisisi ini 
memiliki justifikasi yaitu tidak menimbulkan hambatan 
persaingan, meningkatkan efisiensi, dan kecilnya potensi 
perilaku kolutif.

Berdasarkan pada pertama, pasal-pasal substansi UU 
Persaingan Usaha yang meliputi bab tentang Perjanjian yang 
Dilarang, Kegiatan yang Dilarang, dan Penyalahgunaan Posisi 
Dominan dan  kedua, penerapan hukum oleh KPPU terkait 
dengan usaha industri penyiaran sebagaimana ternyata dalam 

beberapa Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 
Pendapat Komisi di atas maka KPPU menegaskan bahwa 
KPPU dan UU Persaingan Usaha tidak melarang monopoli 
dan penguasaan pasar dominan pelaku usaha dalam suatu 
pasar bersangkutan (relevant market) tertentu incasu di 
industri penyiaran, melainkan melarang penyalahgunaan 
posisi dominan suatu pelaku usaha yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara akan menguji 
isu hukum pada: apakah posisi monopoli atau dominan pelaku 
usaha dalam pasar bersangkutan (relevant market) tertentu 
telah disalahgunakan untuk menghambat pesaing, merugikan 
konsumen atau menghilangkan efisiensi usaha.

Apabila diperhatikan, UU No. 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (selanjutnya disebut ‘UU Penyiaran’) incasu Pasal 18 

yang mengatur “Pemusatan Ijin Kepemilikan dan 
penguasaan lembaga penyiaran swasta pada satu 
orang atau satu badan hukum, baik di wilayah 
siaran maupun di beberapa wilayah siaran, 
dibatasi” dan Pasal 34 ayat (4) yang menentukan 
bahwa “Ijin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang 
dipindahtangankan kepada pihak lain” pada 
dasarnya adalah pasal-pasal tentang Pembatasan 
Pemusatan Kepemilikan (monopoli/posisi 
dominan) dan larangan Pengambilalihan 
Lisensi dalam Industri Penyiaran (yang terkait 

dengan jaminan implementasi konsep diversity of content dan 
diversity of ownership). Hal-hal yang apabila dikaitkan dengan 
UU Persaingan Usaha tidaklah menjadi isu hukum yang akan 
diperiksa baik dalam proses penanganan perkara maupun dalam 
analisis terhadap Notifikasi Merger.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, KPPU hanya 
bertugas dan berwenang menguji aspek persaingan dari suatu 
monopoli atau konsentrasi pasar yang terbentuk sebagaimana 
diatur dalam UU Persaingan Usaha dan tidak pada permasalahan 
atau melarang  pemusatan kepemilikan, lisensi penyiaran dan 
atau content siaran lembaga penyiaran sebagaimana termuat 
dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4)UU Penyiaran. Jadi 
tidak tepat bila ada pendapat yang menyatakan bahwa Putusan 
atau pendapat Komisi terkait akuisisi di industri penyiaran 
melanggar UU Penyiaran. n

Ahmad Junaidi, S.H., M.H., LL.M., M.Kn.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan 
Hukum  KPPU - RI

Ahmad Junaidi

*) disusun bersama Tim Hukum KPPU
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Dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka 
untuk umum di Gedung KPPU pada Kamis, 8 Desember 

2011, KPPU telah membacakan Putusan Perkara Nomor 06/
KPPU-I/2011 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 
huruf d UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Dugaan pelanggaran tersebut terkait dengan PT 
Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Jasa Penyediaan 
Tenaga Listrik untuk Pelanggan Bisnis (B-3) dan Industri (I-
2, I-3 dan I-4) selama periode Januari-Juni 2010 di wilayah 
Jawa dan Bali. Majelis Komisi dalam perkara ini terdiri dari 
Didik Akhmadi, S.E, Ak, M.Com. sebagai Ketua Majelis 
Komisi, sementara Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H., 
dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M., masing-masing 
sebagai Anggota Majelis Komisi.

Perkara ini muncul setelah KPPU melakukan penelitian 
terhadap Perkara Inisiatif tentang adanya dugaan 
pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 
oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan 
oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa tidak 
terbukti terjadinya praktek diskriminasi yang dilakukan oleh 
PT PLN (Persero) dalam hal pembedaan tarif Jasa Penyediaan 
Tenaga Listrik untuk Pelanggan Bisnis (B-3) dan Industri (I-3) 
selama periode Januari-Juni 2010 di Wilayah Jawa dan Bali.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan tersebut, 
maka Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 
Huruf d UU No. 5/1999. n

PLN Tidak Terbukti Melakukan 
Praktek Diskriminasi

KPPU telah mengeluarkan Putusan Perkara Nomor 
09/KPPU-I/2011 yaitu tentang Dugaan Pelanggaran 
terhadap Pasal 22 UU Nomor 5/1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. Hal tersebut terkait dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 
22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender 
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja di Dinas Perhubungan 
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur 
Tahun Anggaran 2009. Majelis Komisi dalam perkara ini 
terdiri dari Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua 
Majelis, sementara Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, 
M.S. dan Erwin Syahril, S.H masing-masing sebagai Anggota 
Majelis. Putusan dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi 
yang dinyatakan terbuka untuk umum di Gedung Kantor 
Perwakilan Daerah KPPU pada Kamis, 19 Januari 2012.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha 
yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan 
sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:
1. PT Budiindah Muliamandiri, sebagai Terlapor I;
2. PT Triperkasa Aminindah, sebagai Terlapor II;
3. PT Tanjung Nusa Persada, sebagai Terlapor III;
4. PT Penata Karya Keluarga Utama, sebagai Terlapor IV;
5. PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, sebagai 

Terlapor V;
6. Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, 

Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan 
Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai 
Kartanegara Tahun Anggaran 2009, sebagai Terlapor VI.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan selama 
proses persidangan, maka Majelis Komisi memutuskan:
1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, 

Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara 
sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999;

2. Melarang Terlapor I untuk mengikuti setiap proses 
tender yang bersumber dari APBN dan APBD di Provinsi 
Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi 
Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 
putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Melarang Terlapor II dan Terlapor IV untuk mengikuti 
setiap proses tender yang bersumber dari APBN dan APBD 
di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di 
Provinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun terhitung 
sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

4. Melarang Terlapor III dan Terlapor V untuk mengikuti 
setiap proses tender yang bersumber dari APBN dan APBD 

Pembacaan Putusan Perkara 
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja

di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di 
Provinsi Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun terhitung 
sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 
2.316.600.000,00 (dua miliar tiga ratus enam belas 
juta enam ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar 
Rp 473.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta 
delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar 
Rp 579.150.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan 
juta seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar 
Rp 473.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta 
delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 
579.150.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta 
seratus lima puluh ribu rupiah). n
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KPPU dan Universitas Airlangga mengadakan 
penandatanganan nota kesepahaman  (MoU) tentang 

kerjasama dan koordinasi dalam bidang pendidikan, advokasi, 
dan penegakkan hukum persaingan usaha. Kegiatan tersebut 
diselenggarakan di Universitas Airlangga, Surabaya (1/12).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua KPPU Ir. 
M.Nawir Messi, Msc. dan Rektor Universitas Airlangga 
Prof. Dr. H. Fasich, Apt. dengan disaksikan oleh pejabat 
di masing-masing instansi.

Dalam sambutannya, Ketua KPPU mengatakan 
bahwa nota kesepahaman ini menjadi tonggak bagi 

dinamika baru perguruan tinggi 
yang akan memainkan peran aktif 
dalam mendorong per kembangan 
persaingan usaha yang sehat dan 
diharapkan mem beri dampak 
bagi perubahan wajah Indonesia 
di masa depan. n

KPPU Menggandeng UNAIR: 
Mendukung Pendidikan Persaingan

KPPU berkunjung ke Universitas Islam Indonesia (UII) 
Yogyakarta pada 29 November 2011 menghadiri 

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 
serta Forum Akademisi yang bertajuk “Peran Dunia Pendidikan 
dalam Pengembangan Hukum dan Kebijakan Persaingan”.

MoU antara KPPU dan UII dihadiri oleh Ir. Nawir 
Messi, M.Sc. (Ketua KPPU), A. Junaidi, S.H.,M.H.,LLM., 
M.Kn. (Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU), Prof. Dr. 
Edy Suandi Hamid, M.Ec. (Rektor UII), serta Ir. Bachnas, 
M.Sc. (Wakil Rektor III UII).

Usai penandatanganan MoU, acara berlanjut ke sesi 
Forum Akademisi. Berperan sebagai narasumber/pembicara 
adalah Ir. Nawir Messi, M.Sc., A. Junaidi, S.H.,M.H.,LLM.,M.
Kn., dan Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., serta Zaki Zein 

Badroen sebagai Moderator.
Forum Akademisi ini meng-

kritisi peran serta Perguruan 
Tinggi terhadap Perkembangan 
Hukum dan Ke bi jakan 
Persaingan di Indonesia yang 
dikawal ketat oleh KPPU. n

Penandatanganan MoU dan Forum 
Akademisi UII Yogyakarta - KPPU

Partisipasi KPPU dalam OECD-KPC 
Workshop On Abuse Of Dominance 

Fundamentals
OECD-Korea Policy Centre’s 
Competition Program atau yang 
sering dikenal dengan OECD-
KPC merupakan suatu proyek 
kemitraan antara OECD dengan 
Korea untuk menyelenggarakan 
kegiatan pengembangan kapasitas 
(capacity building) di bidang 
persaingan usaha dan penegakan 

hukum di Asia. Setiap tahun OECD-KPC menggelar 6 
(enam) kegiatan workshop dengan berbagai topik terkait 
dengan persaingan. Pada tanggal 7-9 Desember 2011 lalu, 
OECD-KPC menggelar OECD Competition Workshop on 
Abuse of Dominance Fundamentals di Paradise Hotel Busan, 
Korea Selatan. 

Topik abuse of dominance fundamentals diambil dengan 
mempertimbangkan tiga isu utama dalam penegakan 
persaingan di dunia, yaitu cartel enforcement, merger control, 
dan abuse of dominant position. Dalam hal ini, abuse of 
dominant position atau penyalahgunaan posisi dominan 
merupakan yang paling sulit untuk diidentifikasi dan diadili. 
Terlebih, perilaku penyalahgunaan posisi dominan dapat 
datang dengan berbagai bentuk sehingga sulit untuk dapat 
secara positif dibuktikan dapat merugikan konsumen dan/
atau pesaing pelaku usaha yang lain. 

Workshop di Busan tersebut mendiskusikan teori 
hukum dan ekonomi di balik bentuk-bentuk umum dari 
penyalahgunaan posisi dominan seperti predatory pricing, 
bundling and tying, dan exclusive dealing. Workshop tersebut 
juga mendiskusikan bagaimana menyusun investigasi terkait 
penyalahgunaan posisi dominan menjadi efisien. 

Workshop berlangsung tiga hari, dihadiri peserta dari 
lembaga persaingan dari berbagai negara; Papua Nugini, 
China, Singapura, Pakistan, Vietnam, Hongkong, Filipina, 
China Taipei, dan Indonesia. Seluruh peserta diberi 
kesempatan untuk memberikan presentasi terkait tema dari 
workshop tersebut, yaitu penyalahgunaan posisi dominan. 

Adapun para pembicara adalah Mr. Eric Emch (OECD), 
Mr. Jungwon Song (OECD Competition Division), Mr. 
Andrew Heimert (US Federal Trade Commission), Mr. 
Byung-hee Ko (Korea Fair Trade Commission), dan Mr. 
Hideyuki Shimozu (Japan Fair Trade Commission). n

Rabu, 18 Januari 2012, KPPU 
mengadakan audiensi terkait kisruh 

kerugian akibat regulated agent. Audiensi 
yang dilaksanakan di gedung KPPU 
tersebut dihadiri oleh beberapa asosiasi 

Pertimbangan KPPU Mengenai 
Regulated Agent

yang bersentuhan dengan isu regulated agent seperti ALFI 
(Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia), ASPERINDO 
(Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia), dan Asosiasi 
Eksportir Sayuran dan Buah Indonesia. 

Tadjudin Noer Said (ketua KPPU) didampingi oleh 
Noor Rofieq (Kepala Biro Kebijakan) menyatakan bahwa  
pertimbangan dari KPPU terkait adanya regulated agent adalah 
untuk menghindari kerugian biaya tinggi pada eksportir yang 
bermain dalam pasar. n
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Gelombang Merger Melanda: 
Bangga atau Waspada?

Merger/akuisisi merupakan topik yang tengah populer 
dalam dunia usaha. Aktivitas merger/akuisisi di 
Indonesia sebenarnya sudah dikenal sejak awal 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas (“UU No. 1/1995”). Namun, secara praktis, 
aktivitas merger sudah dikenal secara sektoral khususnya di 
bidang perbankan, jauh sebelum berlakunya UU No. 1/1995. 
Istilah merger menjadi semakin populer semenjak merger empat 
bank milik pemerintah yang kemudian menghasilkan Bank 
Mandiri pada tahun 1998.

Secara kuantitas, aktivitas merger/akuisisi mengalami 
kenaikan yang cukup signifikan seiring dengan semakin 
populernya istilah merger/akuisisi itu sendiri di kalangan 
pelaku usaha. Merger/akuisisi merupakan 
suatu langkah restrukturisasi perusahaan 
yang dipercaya mampu mendatangkan 
keuntungan dalam waktu yang relatif 
singkat. Namun, dilihat dari sisi persaingan, 
merger/akuisisi merupakan aktivitas yang 
perlu mendapat perhatian khusus karena 
berpotensi mengurangi tingkat persaingan 
di pasar. Dengan mempertimbangkan 
kekhawatiran adanya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 
diakibatkan oleh aktivitas merger/akuisisi, 
pada tahun 2009 KPPU mengeluarkan 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-
Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan 
Pengambilalihan (“Perkom 1/2009”).

Perkom 1/2009 yang mulai berlaku 
efektif sejak tanggal 13 Mei 2009 tersebut 
merupakan peraturan pelaksanaan yang 
sifatnya “insidentil” dari ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”). 
Peraturan ini dibuat dalam rangka mengisi kekosongan hukum 
akibat belum berlakunya peraturan pemerintah sebagai acuan 
teknis pelaksanaan merger/akuisisi sebagaimana diamanatkan 
oleh Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) UU 5/1999. Karena 
sifatnya yang insidentil dan sementara tersebut, Perkom 1/2009 
dirancang guna memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan 
notifikasi merger/akuisisi secara sukarela (voluntary). 

Guna mengawasi pelaksanaan Perkom 1/2009, KPPU 
melakukan langkah restrukturisasi internal dengan mendirikan 
Bagian Notifikasi dan Penilaian Merger dan Akuisisi di bawah 

Direktorat Penegakan Hukum pada tahun yang sama. Sejak 
pemberlakuannya, Perkom 1/2009 mendapat respon yang 
cukup positif dari kalangan pelaku usaha. Terbukti, sepanjang 
tahun 2009 KPPU telah menerima sekurang-kurangnya 5 (lima) 
notifikasi merger/akuisisi dan semua dilakukan secara sukarela.

Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas merger/
akuisisi yang terjadi di Indonesia, maka KPPU melakukan 
langkah restrukturisasi organisasi secara besar-besaran dengan 
mendirikan Biro Merger yang khusus menangani notifikasi 
dan penilaian merger, akuisisi dan konsolidasi. Dalam waktu 
yang hampir bersamaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau 
Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (“PP 57/2010”). Peraturan ini 
merupakan angin segar dalam pelaksanaan 
pengawasan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 
29 UU 5/1999, terlebih setelah 11 tahun 
penantian berlangsung.

Sejak berlakunya PP 57/2010, KPPU 
mulai melakukan pencatatan secara 
sistematis terhadap aktivitas merger/
akuisisi yang terjadi baik di dalam maupun 
di luar Indonesia. Pencatatan ini merupakan 
konsekuensi logis dari penerapan aturan PP 
57/2010 yang mewajibkan pelaku usaha 
untuk melakukan notifikasi pasca merger/
akuisisi (“Pemberitahuan”). Namun, 
selain kewajiban notifikasi pasca merger/
akuisisi, PP 57/2010 juga memfasilitasi 
pelaku usaha untuk melakukan notifikasi 
pra merger/akuisisi yang sifatnya sukarela 

(“Konsultasi”) sebagaimana dahulu diatur dalam Perkom 
1/2009. Secara literal, PP 57/2010 merupakan jalan tengah 
antara UU 5/1999 yang sifatnya mandatory post-merger 
notification dengan Perkom 1/2009 bersifat voluntary pre-
merger notification.

Peraturan teknis terkait pelaksanaan PP 57/2010 diatur 
dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan 
tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha 
dan Pengambilaihan Saham Perusahaan yang Dapat 
Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat (“Perkom 13/2010”), yang kemudian 
diubah dengan Perkom 10/2011.

Novi Nurviani
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Selama kurun waktu dua tahun terakhir, terutama setelah 
berlakunya PP 57/2010, KPPU mencatat puluhan notifikasi 
merger/akuisisi. Bahkan, secara kuantitas jumlah aktivitas 
merger/akuisisi semakin bertambah seiring dengan laju 
pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional. Boleh 
dikatakan, tahun 2010 dan 2011 merupakan tahun-tahun 
dimana gelombang merger melanda Indonesia. Bahkan mungkin, 
sepanjang sejarah merger/akuisisi di KPPU, gelombang merger 
di Indonesia mengalami puncaknya pada masa sekarang dimana 
terdapat banyak pelaku usaha yang melakukan aktivitas 
merger/akuisisi. Bahkan, dalam trimester pertama tahun 2012, 
jumlah notifikasi yang masuk mengalir sangat deras. Jumlah ini 
diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang.

Dari sekian banyak notifikasi yang masuk, terdapat suatu 
karakteristik yang unik dalam aktivitas merger/akuisisi yang 
tercatat di KPPU. Krisis yang terjadi di daratan Eropa dan 
Amerika Serikat dewasa ini menyebabkan tren peningkatan 
efisiensi di kalangan pelaku usaha, yang pada akhirnya 
mengakibatkan terjadinya gelombang merger/akuisisi di 
Indonesia. Uniknya, yang terjadi bukan tren peningkatan 
gelombang merger/akuisisi antar perusahaan dalam negeri, 
melainkan tren merger/akuisisi yang dilakukan di luar negeri 
namun berdampak kepada pasar nasional. 

Tren menunjukkan aktivitas merger/akuisisi melibatkan 
pelaku usaha asing baik dalam porsinya sebagai pihak 
pengambilalih (acquiring company), sebagai pihak yang 
diambilalih (acquired company), maupun sebagai pihak 
ketiga yang memiliki porsi cukup besar dalam transaksi yang 
berdampak pada pasar Indonesia. 

Tercatat bahwa sepanjang tahun 2010, terdapat sekurang-
kurangnya 7 notifikasi merger/akuisisi yang masuk, 3 
diantaranya melibatkan pelaku usaha asing. Begitu pula 
pada tahun 2011, terdapat 45 notifikasi merger/akuisisi yang 
masuk dan 18 diantaranya melibatkan unsur asing. Hal ini 
menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga aktivitas merger/
akuisisi di Indonesia melibatkan unsur asing. Hal tersebut 
merupakan dampak dari fenomena penguatan aliansi strategis 
yang dirancang untuk menghadapi kompetisi global.

Kewajiban pemberitahuan merger/akuisisi tidak hanya 
terbatas pada aktivitas merger yang dilakukan oleh pelaku usaha 
domestik saja, tetapi juga aktivitas merger yang melibatkan 
pelaku usaha asing. Hal ini sesuai dengan ketentuan Perkom 
10/2011 yang mendefinisikan merger/akuisisi asing ialah merger/
akuisisi yang memenuhi faktor-faktor sebagai berikut:
1. Merger, akuisisi, dan konsolidasi dilakukan di luar 

yurisdiksi Indonesia.
2. Merger, akuisisi, dan konsolidasi yang berdampak 

langsung pada pasar Indonesia, yaitu:
a. Seluruh pihak yang melakukan merger, akuisisi, dan 

konsolidasi melakukan kegiatan usaha di Indonesia 
baik secara langsung maupun tidak langsung, 
misalnya melalui perusahaan di Indonesia yang 
dikendalikannya; atau

b. Hanya satu pihak yang melakukan merger, akuisisi, 
dan konsolidasi melakukan kegiatan usaha di Indonesia 
namun pihak lain di dalam merger, akuisisi, dan 
konsolidasi memiliki penjualan ke Indonesia

3. Merger, akuisisi, dan konsolidasi yang memenuhi batasan 
nilai.

4. Merger, akuisisi, dan konsolidasi antarperusahaan yang 
tidak terafiliasi. 
Mengapa merger/akuisisi asing menjadi kewenangan 

KPPU? Karena hal ini selaras dengan definisi pelaku usaha 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 butir 5 UU 5/1999 
yang menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang 
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai 
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Gelombang merger/akuisisi asing membawa dampak 
positif, yakni masuknya arus investasi ke Indonesia. Hal ini 
merupakan capaian yang baik bagi peningkatan investasi 
Indonesia, sebab perekonomian nasional memperoleh 
sokongan permodalan yang cukup kuat. Arus investasi yang 
mengalami peningkatan memungkinkan roda perekonomian 
terus berputar mengikuti hantaman arus globalisasi di luar 
sana. Namun, masuknya asing ternyata tidak serta merta 
membawa dampak yang kesemuanya positif.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan 
pasar yang sangat besar bagi para produsen dunia. Dengan 
jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa, sudah barang tentu 
Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial. Kondisi 
ini sedikit banyak memancing para pemilik modal untuk 
menanamkan modalnya di Indonesia. Iklim investasi yang 
masuk ke Indonesia menjadi semakin meningkat. Secara 
ekonomis, pertumbuhan investasi Indonesia merupakan 
perbaikan ekonomi yang patut diacungi jempol karena 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara agrerat. 

Namun, investasi tak selamanya terdengar hebat dan 
mengagumkan. Tidak sedikit kalangan yang menilai bahwa 
investasi asing yang masuk ke Indonesia semata-mata merupakan 
suatu bentuk penjajahan era baru dalam bidang ekonomi. Opini 
ini tidak mengherankan, sebab semakin banyak perusahaan 
lokal yang diambilalih oleh pihak asing. Fenomena ini kemudian 
melahirkan pemikiran mengenai datangnya penjajahan ekonomi 
gaya baru dari negeri asing. 

Alasan efisiensi sering kali menjadi alibi pelaku usaha dalam 
melakukan merger/akuisisi. Namun pada saat yang bersamaan, 
merger/akuisisi membawa dampak lain yang terselubung. KPPU, 
di lain pihak, tidak dapat menghambat gelombang merger yang 
bergelung di negeri kita. Karena walau bagaimanapun, merger/
akuisisi selalu menghasilkan gain bagi pihak yang bersangkutan, 
sesuai adagium “dua tambah dua sama dengan lima”. 

Jadi, haruskah kita bangga dengan datangnya gelombang 
merger ini? Ataukah justru harus waspada? n

Novi Nurviani, S.H., M.H.
Investigator Madya
Bagian Pengujian Substansi
Biro Merger - KPPU - RI
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Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan 
dan temuan-temuan masalah 
persaingan usaha di enam wilayah 
kerja Kantor Perwakilan Daerah 
(KPD) yang berpusat di Medan, 
Surabaya, Makassar, Balikpapan, 
Batam dan Manado. Informasi yang 
disajikan dihimpun dari rangkaian 
kegiatan KPPU di daerah dan 
laporan rutin Kepala KPD yang 
menggambarkan pelaksanaan tugas 
dan wewenang KPPU di berbagai 
daerah di tanah air.

Pembacaan Putusan di KPD 
Balikpapan

Forum Diskusi di Palangkaraya

AKTIFITAS KPD

KPPU menggelar pembacaan putusan pada tanggal 21 
November 2011 di ruang sidang KPD Balikpapan. 
Putusan perkara No. 8/KPPU/I/2011 terkait 

dengan Pelaksananan Tender Pekerjaan Pembangunan 
Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan 
Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Paket Pekerjaan 
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja di Dinas 
Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 yang diduga 
melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.

P e m b a c a a n 
p u t u s a n 
perkara tersebut 
m e n g h a d i r k a n 
pihak ter lapor 
PT. Citra Mandiri 
P r a t a m a ,  P T 
B a n g u n  B u m i 
P e r t i w i ,  d a n 
Panit ia  Tender 

Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan 
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas 
Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara TA 2009. 

Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Ir. Benny Pasaribu, 
M.Ec. sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Tadjuddin Noer Said, 
dan Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M sebagai 
Anggota Majelis, menghukum:
a. PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) dengan denda 

sebesar Rp 50.000.000,00, PT Karunia Adhi Yasa 
(Terlapor II) dan PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III) 
dengan denda Rp 26.000.000,00 ;

b. PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) dengan denda 
sebesar Rp 26.500.000,00. dan;

c. Panitia Tender dalam perkara ini dijatuhi hukuman 
membayar denda Rp 15.000.000,00. Denda  dibayarkan 

oleh masing-masing pihak dan harus disetor ke Kas 
Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di 
bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah. Selain itu 
Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi kepada 
Bupati Kutai Kertanegara untuk menyelenggarakan 
e-procurement dengan benar.
Hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini lebih 

bersifat menjerakan pelaku usaha untuk melakukan hal-
hal yang dapat menghambat persaingan usaha yang sehat. 
Namun, bila ada pihak berperkara yang tidak menyetujui 
putusan ini, KPPU mempersilakan pihak tersebut untuk 
mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dengan jangka 
waktu 14 hari sejak mengetahui/menerima putusan ini. n

KPD Balikpapan menyelenggarakan forum 
diskusi persaingan usaha dengan mengangkat 
tema “Kebijakan Persaingan dan Daya Saing 

Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat” 
tanggal 10 November 2011 di Hotel Aquarius 
Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Forum yang 
melibatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 
Pemerintah Kab. Barito Selatan, Kab. Kapuas, Kab. 
Katingan, Kab. Kota Waringin Timur, Kab. Pulang Pisau 
dan Kota Palangkaraya diikuti kurang lebih 60 orang 
peserta. Bapak Goblin (Staf Ahli Gubernur Kalimantan 
Tengah) mewakili Gubernur Kalimantan Tengah 

KPD Balikpapan

KPD Surabaya

KPD Medan

KPD Manado
KPD Batam

KPD Makassar

KPD Balikpapan
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Forum Diskusi di Batam

KPD Batam

Seminar Persaingan Usaha di 
Pontianak, Kalimantan Barat

Seminar Persaingan Usaha dilaksanakan pada tanggal 15 
Desember 2011 di Hotel Mercure Pontianak, Kalimantan 
Barat. Seminar mengangkat tema “Kebijakan Persaingan 

dan Daya Saing Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan 
Rakyat”. Acara melibatkan 6 (enam) Kabupaten/Kota di 
Provinsi Kalimantan Barat dengan peserta berjumlah 111 
(seratus sebelas) orang dari kalangan pemerintahan, DPRD, 
akademisi, pelaku usaha serta media lokal.

Sambutan disampaikan oleh Susanto Tri Nugroho yang 
mewakili Gubernur Kalimantan Barat sekaligus membuka 
acara tersebut. Taufik Ariyanto (Kepala Biro Pengkajian 
KPPU) menyampaikan materi tentang Kebijakan Persaingan 
dan Pembangunan Ekonomi. Dengan paparannya, beliau 
menjabarkan upaya KPPU, melalui hasil putusan perkara 
dan kajian, mengidentifikasi dan mengukur peran serta 
kontribusi persaingan usaha sehat terhadap pertumbuhan 
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Dan 
kesimpulannya bahwa:
1. Instrumen persaingan usaha merupakan faktor strategis 

dan vital dalam perekonomian Indonesia;

Diskusi dengan Universitas 
Mulawarman dan Bank Indonesia (BI) 
tentang Penyusunan Indeks Persaingan 
Usaha dalam Industri di Indonesia

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan 
Penyusunan Indeks Persaingan Usaha dalam Industri 
di Indonesia, KPD Balikpapan menerima kunjungan 

Tim yang terdiri dari Bpk. Taufik Ahmad (Kepala Biro 
Merger), Ibu Noor Aisyah Amini (Kepala Bagian Industri), 
perwakilan dari Bank Indonesia Balikpapan dan perwakilan 
Universitas Mulawarman pada tanggal 7 Desember 2011 lalu. 

Diskusi membahas jenis dan bentuk penyusunan indeks 
yang ada di Bank Indonesia yang nantinya akan digunakan 
sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan Indeks 
Persaingan Usaha. n

2. Hasil studi ini menunjukkan semakin intens dan sehat 
persaingan usaha, akan berdampak positif terhadap 
kinerja industri, pertumbuhan ekonomi, penurunan 
inflasi dan pengurangan pengangguran; 

3. Riset ini masih mengandung kelemahan terutama karena 
keterbatasan data/informasi yang tersedia. Ke depannya, 
perlu upaya riset empiris yang lebih komprehensif dan 
kontinyu, diantaranya dengan menggunakan model 
Computable General Equilibrium (CGE), untuk 
mengestimasi dampak dan kontribusi persaingan usaha 
terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan 
masyarakat dengan indikator kinerja yang lebih luas; 
Materi berikutnya disampaikan oleh Purjoko (Bank 

Indonesia) dengan tema Perekonomian Regional dan Daya 
Saing Daerah. Sesi berikutnya adalah sesi diskusi, yang 
diisi dengan tanya jawab. n

memberi sambutan sekaligus membuka acara tersebut. 
Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Tengah 

mngucapkan terima kasih kepada KPPU RI yang telah 
memilih Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat 
penyelenggaraan kegiatan forum diskusi persaingan 
usaha. Gubernur juga berpesan agar peserta forum diskusi 
dapat memanfaatkan momen tersebut untuk menambah 
pengetahuan tentang UU No. 5/1999 serta ikut aktif 
dalam diskusi. 

Diskusi dipandu oleh H. Anang Triyono, SE, ME 
(Kepala KPD Balikpapan). Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec 
(Komisioner KPPU) menyampaikan materi tentang 
Kebijakan Persaingan dan Pembangunan Ekonomi. 
Beliau menjabarkan upaya KPPU, melalui hasil putusan 
perkara dan kajian, mengidentifikasi dan mengukur 
peran serta kontribusi persaingan usaha sehat terhadap 
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Dari kegiatan forum diskusi dapat ditarik 
kesimpulan bahwa terdapat beberapa informasi terkait 
dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 untuk dijadikan bahan 
masukan dan bahan kajian serta monitoring yang akan 
dilakukan oleh KPPU, yaitu dugaan kartel gula, dugaan 
kartel rotan, dugaan kartel CPO, tentang kelistrikan. n

KPD KPPU Batam melaksanakan Forum Diskusi 
pada hari Senin, 7 November 2011. Forum diskusi 
tersebut bertempat di Hotel Planet Holiday, Kota 

Batam dengan mengambil tema “Persaingan Usaha Yang 
Sehat dalam Pemberian Hak Pengelolaan Kegiatan Usaha 
oleh BP Batam Kepada Pihak Ketiga”. 

Sambutan disampaikan oleh Nawir Messi (Ketua KPPU 
RI) yang sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan 
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Forum Audiensi

Serangkaian kegiatan audiensi dilaksanakan oleh KPD 
Batam. Kegiatan audiensi dengan Dinas Pekerjaan 
Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau dilaksanakan 

pada tanggal 6 Desember 2011. Berikutnya, kegiatan 
audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Indragiri 
Hilir Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 
2011. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2011 audiensi 
dengan Dinas Perkebunan Provinsi Bangka Belitung. 
Audiensi bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai 
substansi UU No. 5 Tahun 1999, tugas dan kewenangan 
Sekretariat KPPU, kedudukan, tugas dan fungsi KPD KPPU 
di Batam dengan wilayah kerja mencakup Provinsi Riau, 
Jambi, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. 

Selain itu telah dijelaskan pula pentingnya mewujudkan 
iklim persaingan usaha yang sehat di daerah. KPD Batam 
juga menjelaskan tentang Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang 
Persekongkolan Dalam Tender, sehingga diharapkan Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru Propinsi Riau semakin 
mengetahui tentang UU No. 5/1999 khususnya Pasal 22. n

KPD Makassar

Monitoring Pelaku Usaha dalam 
Pemasaran dan Distribusi Gula 
Rafinasi di Pangkep

Pada tanggal 7-9 November 2011, KPD Makassar 
melaksanakan diskusi dengan beberapa stakeholders 
di Kendari terkait dengan kegiatan monitoring 

dugaan praktek monopoli jasa kontainer di wilayah 
KPD Makassar. Dalam kegiatan tersebut KPD Makassar 
menggali informasi dengan pihak PT. Pelindo IV Cabang 
Kendari dan PT. Samudera Raya Indo Lines (SRIL). 

Diskusi yang pertama dilakukan dengan PT. Pelindo 
IV Cabang Kendari, yang dalam hal ini diwakili oleh 
Torba (Plt. General Manager) dan Achmad Subeki (Kepala 
Pelayanan Kapal). 

Dari hasil diskusi tersebut diperoleh bahwa PT. Pelindo 
IV Cabang Kendari hanya sebagai operator penyedia jasa 
dan fasilitas pelabuhan saja seperti penyediaan pelabuhan, 

Tanggal 14-16 November 2011, KPD Makassar 
telah melakukan survei komoditas, terkait Kegiatan 
Monitoring Pelaku Usaha dalam Pemasaran dan 

Distribusi Gula Rafinasi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi 
Selatan.

Kunjungan ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Pangkepditerima oleh  Syamsuddin 
(Sekretaris Dinas). Dalam kegiatan tersebut KPD Makassar 
menggali informasi tentang komoditas gula di Kabupaten 
Pangkep yang rata-rata berasal dari gula lampung dan gula 
rafinasi dari PT. Makassar Tene. Gula produksi PTPN XIV (PG 
Camming dan PG Bone) sangat sulit ditemukan di pasaran. 
Hal ini berdasarkan survei harga komoditi yang dilakukan 
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Pangkep setiap minggunya.

Setelah kegiatan tersebut, KPD Makassar telah 
melaksanakan survei lapangan secara bertahap terhadap 
komoditas gula ke beberapa tempat, yaitu: Pasar Kali Bone, 
Pasar Bontoa, Pasar Labbakkang, Pasar Sentral Pangkep, Toko 
Cahaya Ujung, Toko Maharani, dan Toko Matahari Mas.

Dari hasil survei tersebut, ditemukan kebanyakan gula 
yang dijual di pasar tradisional dan toko-toko klontong 

Monitoring Dugaan Praktek 
Monopoli Jasa Kontainer di Kendari

Diskusi dengan
PT. Pelindo IV
Cabang Kota Kendari

Diskusi dengan PT. 
Samudera Raya 
Indo Lines (SRIL)

lahan penumpukan dan dermaga serta lapangan bongkar 
muat. Arus kontainer per tahun 2010 sebanyak 35.327 
box. Tarif Peti Kemas dari Surabaya-Kendari berkisar 
antara Rp 6-8 juta/kontainer 20 Fit dan Tarif Peti Kemas 
dari Kendari-Surabaya berkisar Rp 5 juta/kontainer 20 
Fit. Adapun ekspedisi yang ada bersandar di Pelabuhan 
Kendari yaitu: SRIL dan Meratus.

Diskusi selanjutnya dilaksanakan dengan PT. 
Samudera Raya Indo Lines (SRIL) yang diwakili oleh 
Deksa Matondang (Bagian Pemasaran). Dari diskusi 
tersebut diperoleh data dan informasi yaitu;  PT. SRIL 
adalah perusahaan ekspedisi yang memberikan layanan 
Port to Port, Port to Door, Door to Port. PT. SRIL 
memiliki 9 (sembilan) unit Kapal, diantaranya: KM. 
Nagoya, KM. Bintang Permai, KM. Osaka, KM. Samudera 
Prima I, KM. Bintang Samudera V, KM. Mitra Sejahtera. n

ini. Sedangkan yang menjadi moderator adalah Ramli 
Simanjuntak (Kepala KPD Batam). Diskusi dihadiri oleh 
peserta dari instansi Pemerintah Kota Batam, akademisi, 
asosiasi para pelaku usaha dan media massa. n
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Audiensi dengan Pemerintah 
Kota Kendari 

sehingga dapat melakukan pengembangan usaha. 
Dari sisi regulasi memang Pemerintah Kota belum 

mempunyai aturan tertulis semacam peraturan daerah yang 
difokuskan terhadap penataan dan pengaturan pasar modern, 
tetapi dalam aplikasinya, Pemerintah Kota tetap melakukan 
studi dan kajian terhadap permohonan izin ritel modern dan 
kontribusinya terhadap pedagang tradisional. n

Forum Diskusi terkait Penataan dan Pengaturan Ritel 
Modern dalam Konsep Persaingan Usaha yang Sehat, 
dilaksanakan tanggal 4-6 Desember 2011, di Hotel 

Plaza Inn Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Kegiatan Forum Diskusi dihadiri oleh Dedie S. 

Martadisastra (Komisioner KPPU RI), Zaki Zein Badroen 
(Kepala Bagian Advokasi), dan Abdul Hakim Pasaribu 
(Kepala KPD Makassar). Selain itu juga dihadiri oleh 
H. Syam Alam (Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
dan Koperasi Kota Kendari), seluruh jajaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Kota Kendari, akademisi, pelaku 
usaha serta media massa.

Presentasi H. Syam Alam yang berjudul “Permasalahan 
Penataan dan Pengaturan Pasar Modern dan Tradisional” 
menjelaskan, sebagai ibukota Sulawesi Tenggara, 
perekonomian Kendari dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan. Ini ditandai dengan banyaknya investor 
yang menanamkan modal di Kota Kendari. Khusus untuk 
Minimarket, Kendari belum memiliki konsep ritel berjaringan 
seperti yang terdapat di kota-kota lain. Kedepan Kendari 
akan mengalami keadaan serupa sehingga regulasi mengenai 
penataan pasar modern dan tradisional sangat diperlukan. 
Beliau juga berterima kasih kepada KPPU khususnya 
KPD Makassar, karena dengan adanya diskusi ini dapat 
memberikan masukan-masukan terkait pengaturan pasar 
modern dan pasar tradisional di Kota Kendari. 

Dalam presentasi Dedie S. Martadisastra yang berjudul  
“Penataan dan Pengaturan Ritel Modern dalam Konsep 
Persaingan Usaha yang Sehat”, beliau menjelaskan bahwa 
perkembangan ritel di Indonesia saat ini sudah sangat pesat, 
khususnya di Makassar dengan jumlah Ritel Modern yang 
tercatat oleh KPPU yaitu sebanyak 166 ritel berjaringan. 
Menjamurnya ritel-ritel berjaringan di Makassar disebabkan 
karena regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota tidak 
mengatur mengenai zonasi (letak). Dari Forum Diskusi 
ini diharapkan Kota Kendari nanti memiliki regulasi yang 
jelas mengenai pengaturan pasar modern khususnya ritel 
berjaringan dengan pasar tradisional sehingga nantinya tidak 
ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. n

Forum Diskusi terkait Ritel Modern 
di Kota Kendari Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang 

persaingan usaha dan menjalin silaturahmi dengan 
Pemerintah Kota Kendari, pada tanggal 29 November 

2011, KPD Makassar telah melaksanakan audiensi dengan 
Pemerintah Kota Kendari. Dalam kegiatan tersebut, Abdul 
Hakim Pasaribu (Kepala KPD Makassar)menemui Bapak 
Asrun (Walikota Kendari), untuk memperoleh gambaran 
perkembangan ritel modern di Kota Kendari.

KPD Makassar menilai perkembangan ritel modern yang 
telah merambah Kawasan Timur Indonesia, diperlukan 
kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan menata 
keberadaan ritel modern. Salah satu dampak nyata dari 
kehadiran ritel modern di tengah-tengah ritel tradisional 
adalah berkurangnya pedagang kecil serta menurunnya 
omzet dari pedagang kecil tersebut. Dengan karakteristik 
industri ritel yang tidak membutuhkan keahlian khusus serta 
pendidikan tinggi untuk menekuninya, maka banyak rakyat 
Indonesia terutama yang tergolong dalam kategori UKM 
masuk dalam industri ritel ini. Dalam perkembangannya, 
justru pedagang-pedagang kecil inilah yang mendominasi 
jumlah tenaga kerja dalam industri ritel di Indonesia.

Di sisi lain, masuknya investasi menandakan adanya 
stabilitas ekonomi yang memunculkan prospek tinggi 
terhadap perkembangan suatu daerah tersebut. Ritel 
merupakan salah satu investasi yang menjanjikan.  Indonesia 
memiliki jumlah penduduk yang besar dengan berbagai 
macam kebutuhannya. Dengan adanya perkembangan 
pola hidup masyarakat seiring dengan meningkatnya 
perkembangan ekonomi masyarakat, maka keberadaan 
ritel modern menjadi semacam gaya hidup bagi masyarakat. 
Kota Kendari merupakan salah satu kota di Kawasan Timur 
Indonesia yang memiliki prospek perkembangan ekonomi 
sehingga perlu adanya langkah yang perlu dipersiapkan 
untuk melakukan penataan dan pengaturan ritel modern.

Hal senada disampaikan oleh Bapak Asrun. Berdagang 
adalah salah satu mata pencaharian masyarakat di Kota 
Kendari dan mayoritas masih tergolong pedagang tradisional. 
Keberadaan para pedagang ini perlu diperhatikan karena 
bukan tidak mungkin dalam jangka waktu 5 tahun ke depan 
kehadiran minimarket berjaringan sudah bisa dirasakan di Kota 
Kendari. Oleh karena itu saat ini Pemerintah Kota Kendari telah 
melakukan upaya pemberdayaan pedagang tradisional.

Program pemberdayaan pedagang tradisional dari 
Pemerintah Kota Kendari telah diusahakan menyentuh 
langsung terhadap penjagaan eksistensi para pedagang. 
Pemerintah Kota Kendari telah memberikan subsidi kepada 
para pedagang tradisional. Diharapkan subsidi dapat 
membantu meningkatkan kekuatan ekonomi pedagang 

di Kabupaten Pangkep adalah Gula Rafinasi merk Bola 
Manis produksi PT. Makassar Tene. Pedagang menjual 
gula rafinasi dengan kisaran harga Rp 8.000-9.000 per 
liter atau Rp 10.000-11.000 per kilogram. Sedangkan 
gula lokal yang ditemui dijual dengan kisaran harga Rp 
11.000-12.000 per kilogram. n
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Kunjungan Mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Sawerigading, 
Makassar 

Sebagai salah satu bentuk edukasi terhadap akademisi, 
pada tanggal 12 Desember 2011 KPD Makassar 
menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Sawerigading, Makassar.
Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa Hukum 

Persaingan Usaha telah menjadi mata kuliah wajib di 
Fakultas Hukum Sawerigading Makassar. Abdul Hakim 
Pasaribu mengapresiasi Universitas Sawerigading karena 
Hukum Persaingan Usaha pada mata kuliah di Fakultas 
Hukum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para 
mahasiswa dalam menelaah persoalan persaingan usaha.

Selanjutnya, Abdul Hakim Pasaribu menjelaskan UU 
No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk 
memelihara pasar agar kompetitif dan terhindar dari 
pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung 
mengurangi dan atau menghilangkan persaingan.

Latar belakang munculnya UU No. 5/1999 karena 
masyarakat belum mampu berpartisipasi dalam peluang usaha 
yang ada. Selain itu, perkembangan usaha swasta diwarnai 
oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang 
tepat. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan 
mendapatkan kemudahan yang berlebihan sehingga 
menyebabkan kurangnya daya saing pelaku usaha di pasaran 
dalam dan luar negeri dan minimnya pelaku usaha baru yang 
berperan pada perekonomian Indonesia, oleh karena itu, 
dirasa muncul adanya kebutuhan akan Peraturan mengenai 
Persaingan Usaha yang sehat. 

Abdul Hakim Pasaribu menjelaskan beberapa contoh 
kasus yang telah ditangani oleh KPPU. Beberapa contoh kasus 
yang diambil adalah persaingan sehat di jasa penerbangan 
dan telekomunikasi, serta contoh yang ada di Makassar, 

yaitu mengenai 
J a s a  Ta k s i 
Bandara Sultan 
Hasanuddin 
Makassar. n

Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Pertemuan dengan Dinas Kelautan & 
Perikanan dan Biro Perekonomian 
Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2011, KPD Manado melakukan koordinasi 
dan konsolidasi pada tanggal 10-12, 22-24 dan 
16-18 November 2011 dengan KPPU terkait 

penyusunan laporan akhir kegiatan Evaluasi Kebijakan 
Pemerintah Daerah terkait dengan Perdagangan Cengkeh 
di Sulawesi Utara. Dimana KPD Manado menganalisa 
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 20 Tahun 
2010 Tentang Penetapan Cengkeh Sebagai Komoditi 
Strategis di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. n

KPD Manado

Selain kegiatan evaluasi kebijakan pemerintah daerah, 
KPD Manado melakukan penghimpunan data bersama 
KPPU Pusat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta 

Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara terkait kegiatan 
Kajian infrastruktur dan sektor industri unggulan mengenai 
industri perikanan tangkap pada tanggal 27-29 November 
2011. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan bahwa industri 
perikanan tangkap di Sulawesi Utara semakin berkembang 
dari tahun ke tahun sehingga industri tersebut merupakan 
salah satu industri unggulan yang menyumbang pendapatan 
daerah bagi Provinsi Sulawesi Utara. n

Seminar Persaingan Usaha

Dalam rangka sosialisasi persaingan usaha, KPD 
Manado melakukan seminar persaingan usaha di 
SwissBel Maleosan Hotel Manado pada tanggal 

5 Desember 2011, dengan tema “Persepektif Persaingan 
Usaha Yang Sehat Dalam Kerangka UU No. 5/1999 
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat” yang dihadiri oleh stakeholder KPPU 
dari Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara, 
Kota Manado, Kota Tomohon, asosiasi, akademisi, 
media massa. Dalam kegiatan tersebut, Erwin Syahril 
(Komisioner KPPU) dan Yantje Uhing (Universitas Sam 
Ratulangi) selaku narasumber, Arnold Sihombing dan F.Y. 
Andrianto selaku pembicara dari KPPU Pusat. n

Forum Diskusi KPD Manado

KPD Manado melakukan kegiatan forum diskusi untuk 
memperoleh gambaran dalam rangka menghimpun 
informasi dan data terkait kegiatan Evaluasi Kebijakan 

Pemerintah Daerah terkait dengan Perdagangan Cengkeh 
di Sulawesi Utara. Forum diskusi tersebut diselenggarakan 
pada tanggal 23 Desember 2011 di SwissBel Hotel  Maleosan 
Manado dengan tema “Perspektif Persaingan Usaha yang 
Sehat pada Distribusi Cengkeh di Provinsi Sulawesi Utara” 
yang dihadiri oleh stakeholder KPPU di Manado. n

Audiensi dengan Stakeholders

Untuk lebih memperkenalkan KPPU dan UU No. 5 
Tahun 1999, KPD Manado melakukan audiensi 
dengan Dinas Koperasi, UKM, Pasar, Perindustrian 

dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta 
KADIN Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 6 dan 
7 Desember 2011. Pada kegiatan tersebut KPD Manado 
meminta informasi dan data mengenai perkembangan 
perekonomian di Kabupaten Minahasa Selatan. n
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Sosialisasi UU No. 5/1999

Pada 13 Desember 2011, KPD Medan mengadakan 
kegiatan sosisalisasi UU No.5/1999  di Hotel Nan Tongga 
Beach, Pariaman, Sumatera Barat. Tema sosialsiasi kali 

ini adalah UU No.5/1999 dan KPPU RI. Acara ini dipimpin 
oleh Kurnia Sya’ranie (Plt. Sekretaris Jenderal KPPU) dan 

Gopprera Panggabean 
(Kepala KPD Medan) 
dan diikuti oleh 
perwakilan Kejaksaan 
Negeri Pariaman, 
Kapolresta, Kodim, 
Bank Nagari, SKPD 
Kota Pariaman,Pelaku 
usaha dan rekan 
Media. n

Forum Konsultasi Pengembangan 
Jasa Konstruksi Domestik di 
Provinsi Sumatera Utara

Pada tanggal 1 November 2011, Kepala KPD Medan 
diundang sebagai Narasumber dalam Forum 
Konsultasi Pengembangan Jasa Konstruksi Domestik 

di Provinsi Sumatera Utara di Hotel Inna Dharma Deli 
Medan. Forum konsultasi ini merupakan salah satu 
kegiatan yang diadakan oleh Badan Pembina Konstruksi 
Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam kesempatan 
tersebut Gopprera Panggabean (Kepala KPD Medan)
menyampaikan tentang latar belakang terbitnya UU No. 
5/1999, tugas dan wewenang KPPU serta perjanjian, 
kegiatan dan penyalahgunaan posisi dominan yang 
dilarang oleh UU No.5/1999. Beliau juga menyampaikan 
bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu sektor 
yang masuk dalam perjanjian perdagangan jasa, baikdi 
tingkat dunia seperti World Trade Organization (WTO) 
maupun regional (AFTA). Untuk itu diperlukan kesiapan 
para pelaku usaha jasa konstruksi dalam menghadapi 
persaingan yang semakin terbuka. n

Forum Diskusi

Audiensi dengan Fakultas 
Ekonomi Universitas Udayana

Pada tanggal 17 November 2011, KPD Surabaya 
bersama Tim dari Sekretariat KPPU Pusat telah 
melakukan diskusi dengan Fakultas Ekonomi 

Universitas Udayana, yang diwakili oleh Prof. Dr. I Made 
Wardana, SE.,MP (Ketua Jurusan Manajemen) dan Komang 
Agus (Dosen). 

Adapun keterangan yang diperoleh dari diskusi 
tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:
•	 Dalam	rangka	meningkatkan	kerjasama	kelembagaan	

dan diseminasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, 
KPPU berencana melakukan penandatanganan MoU 
dengan Rektor Universitas Udayana; 

•	 Sharing	 infromasi	 dan	 data	 tentang	 perilaku	 anti	
persaingan di daerah Bali; dan

•	 Teori	two sided market analysis. n

KPD Surabaya

Sosialisasi Persaingan Usaha di 
Madiun, Jawa Timur 

Pada tanggal 24 November 2011 KPD Surabaya 
mengadakan Sosialisasi Persaingan Usaha di Madiun, 
Jawa Timur dengan narasumber Sukarmi (Komisioner 

KPPU) dengan materi “Penyusunan Kebijakan Pemerintah 
Daerah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”.

Kegiatan ini diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, 

Terkait dengan advokasi kebijakan Persaingan Usaha 
Sehat maka pada tahun 2011, KPD Medan telah 
kegiatan kajian sektor industri unggulan, KPD 

Medan telah melakukan kajian terhadap industri Kelapa 
Sawit di Wilayah KPD Medan. Kajian Kelapa Sawit yang 
dilakukan khususnya terhadap harga Tandan Buah Segar 
(TBS) Kelapa Sawit. Dengan status Sumatera sebagai 
penghasil terbesar produksi CPO (turunan kelapa sawit) 
tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani dan 
infrastruktur di Sumatera.

Sebagai tindak lanjut kegiatan kajian Kelapa Sawit ini, 
KPD Medan mengadakan acara “Forum Diskusi KPPU 
dan Pemangku Kepentingan dalam Industri Kelapa Sawit” 
di Hotel Swissbel Hotel Medan. Forum diskusi tersebut 
mengundang para pemangku kepentingan dalam industri 
kelapa sawit di Sumatera Utara seperti, Dinas Kehutanan 
Pemprovsu, Dinas perindustrian dan perdagangan 
Pemprovsu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 
(GAPKI) cabang Sumatera Utara, Asosiasi Petani Kelapa 
Sawit Indonesia (APKASINDO), para akademisi dari 

Universitas dan rekan 
Media. Forum diskusi 
ini dibawakan oleh 
Kepala KPD Medan 
dengan narasumber  
B e n n y  P a s a r i b u 
(Komisioner KPPU)
dan Balaman Tarigan 
(Ketua GAPKI). n

KPD Medan
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Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kabupaten Ngawi, 
Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Kabupaten 
Magetan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk, DPRD Kabupaten 
Madiun, DPRD Kota Madiun, DPRD Kabupaten Ngawi, 
DPRD Kabupaten Ponorogo, DRPD Kabupaten Magetan, 
DPRD Kabupaten Nganjuk, Akademisi dan para Jurnalis.

Kegiatan ini dibuka oleh Sukarmi (Komisioner KPPU) 
dan dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi. 
Dalam presentasinya, disampaikan tujuan dan manfaat 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang salah satunya 
untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan upaya 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. KPPU bisa dikatakan 
sebagai lembaga superbody karena semua fungsi lembaga 
dari penasehat kebijakan, pemeriksaan sampai dengan 
pemutusan perkara ada di Undang-Undang No. 5/1999. 

Dalam kesempatan ini disampaikan pentingnya kerja 
sama dan sinergi dengan berbagai pihak, baik pelaku 
usaha maupun pemerintah guna penegakan hukum dan 
internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.

Dendy R. Sutrisno dalam presentasinya menyampaikan 
bahwa distorsi pasar dapat muncul bukan hanya karena 
perilaku pelaku usaha tetapi juga diakibatkan oleh 
kebijakan pemerintah daerah. Terkait dengan kebijakan 
pemerintah daerah, beliau menerangkan bahwa sering 
peraturan daerah dari satu daerah merupakan hasil 
mencontek/mencontoh dari peraturan daerah lainnya 
sehingga karakteristik/permasalahan daerah masing-masing 
tidak ter-cover dalam peraturan daerah yang disusun. 

Selain itu sebaiknya daerah membuat Regulation 
Impact Analysis atau Analisa Dampak Kebijakan sehingga 
peraturan/kebijakan yang dibuat dapat dicegah agar tidak 
memiliki dampak terhadap persaingan yang tidak sehat.

Terkait dengan kebijakan ritel di daerah, disampaikan 
bahwa pemerintah daerah tidak bisa begitu saja melarang 
berdirinya ritel modern karena hal tersebut juga bertentangan 
dengan persaingan usaha sehat. Yang dapat dilakukan dalam 
hal ini adalah pengaturan sehingga ritel besar tidak langsung 
berhadapan dengan ritel kecil/tradisional. Bagi daerah di ex-
karesidenan Madiun yang belum mempunyai peraturan terkait 
ritel disarankan agar segera dibuat dengan memperhatikan 
unsur-unsur persaingan yang sehat. 

Dalam presentasi ini dipaparkan juga kegiatan inisiatif 
KPD Surabaya selama tahun 2011 yaitu Evaluasi Kebijakan 
Pemerintah Terkait Kebijakan Transparansi Informasi Titik 
Reklame, Monitoring Terhadap Industri Sorbitol dan Industri 
Gondorukem, Survey harga bahan pokok, semen dan kertas 
di wilayah Surabaya, dan Kajian Sektor Industri Unggulan 
dan Infrastruktur Daerah KPD Surabaya terkait Kertas. n

Forum Diskusi Persaingan Usaha
“Penyusunan Kebijakan Pemerintah 
Daerah dalam Perspektif Hukum 
Persaingan Usaha di Kabupaten Malang”

Pada tanggal 28 November 2011, bertempat di Hotel 
Regent’s Park Malang, kami telah menyelenggarakan 
Forum Diskusi Persaingan Usaha dengan tema 

”Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam 
Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Kabupaten Malang”.

Acara dibuka oleh Didik Akhmadi (Komisioner KPPU )
dengan dihadiri oleh Kalangan Pemerintahan, DPRD, dan 
Jurnalis diseluruh ex-Karesidenan Malang.

Dalam kegiatan ini sebagai narasumber yaitu Didik 
Akhmadi dan M. Fauzi (Asisten II Pemerintah Kabupaten 
Malang), serta Dendy R. Sutrisno (moderator).

Adapun materi yang disampaikan oleh Didik Akhmadi 
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Tujuan dan manfaat UU No 5 Tahun 1999 yang salah 

satunya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 
dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;

2. Pentingnya menginternalisasi peraturan persaingan 
usaha ke dalam kebijakan pemerintah daerah; dan 

3. Dalam rangka penegakan persaingan usaha sehat, 
KPPU membutuhkan kerjasama dan sinergi dengan 
berbagai pihak yaitu dari pelaku usaha dan pemerintah.
Materi selanjutnya disampaikan oleh M. Fauzi dengan 

membawakan materi Permasalahan Persaingan Usaha dan 
Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Persaingan Usaha. 

Adapun materi yang disampaikan pada kesempatan 
tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
1. Terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi 

terkait dengan persaingan usaha, yaitu persaingan ritel 
kecil dan ritel besar, Persaingan produk UMKM dengan 
Produk Industri Besar dan Produk Impor, Permasalahan 
pemasok (UMKM) dengan Ritel Modern, Peternak sapi 
dengan Industri Pengolahan Susu;

2. Saat ini Pemerintah Kabupaten Malang dengan DPRD 
sedang menyusun Raperda tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern; dan

3. Dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM, 
pemerintah daerah berupaya untuk memberikan 
pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan murah, 
pemberian bantuan modal dana bergulir, memfasiltasi 
kemitraan, pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan 
serta bantuan promosi melalui pameran-pameran. n
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Berbagai produk penerbitan KPPU memberi pemahaman kepada masyarakat 
tentang persaingan usaha yang sehat untuk kesejahteraan rakyat.
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“Ik ben Garuda, Vishnoe’s vogel, 
die zijn vleugels uitslaat hoog bovine uw einladen” 

Garuda adalah fenomena. Di tengah terpuruknya 
sejumlah maskapai penerbangan plat merah dunia 
seperti Japan Airlines, Malaysia Airlines, Luthfansa, 

dan Singapore Airlines, Garuda malah melesat tinggi. Total 
pendapatan Garuda tahun 2011, misalnya, naik luar biasa 
mencapai Rp 27,2 triliun dibandingkan dengan tahun 
2010. Tidak aneh, Lembaga Riset Australia Roy Morgan 
mendampuk Garuda sebagai The Best Internastional 
Airlines. Kepak sayap Garuda yang tinggi membahana 
seakan mewujudkan kata-kata penyair Noto Soeroto; “Ik 
ben Garuda, Vishnoe’sdie zijn vleugels uitslaat hoog bovine 
uw einladen” vogel, “Saya Garuda, burung Vishnu yang 
melebarkan sayapnya tinggi di atas kepulauan Anda”. 

Garuda memang bukan sekedar burung besi  yang 
memiliki sejarah panjang perjuangan kemerdekaan. 
Garuda juga adalah jiwa dari semangat 
untuk merengkuh dunia di mana Presiden 
Soekarno menyematkan Dauglas DC-3 
Dakota PK-DPD sebagai Garuda Indonesian 
Airways”. Kemerdekaan inilah yang telah 
melambungkan Garuda jauh, menembus 
tembok ideologi, melampaui batas negara 
dan batas-batas geografis lainnya. Saat dunia 
dapat dilalui sebenarnya di sinilah awal 
kemerdekaan itu. Lihatlah burung terbang 
di angkasa dengan bebasnya, demikian pula 
cita-cita kemerdekaan di mana batas negara 
tidak ada artinya.

Sayangnya, sejauh-jauh Garuda terbang akhirnya 
ia akan kembali jua, pada kenyataan-kenyataan yang 
membesarkannya. Garuda tumbuh dalam perlindungan 
yang terlalu lama protektif meski zaman terus berubah. 
Heroisme kemerdekaan telah menjadi kubangan yang 
membuat kepak Garuda semakin lambat dan melemah. 
Garuda menjadi makhluk masa lalu yang tidak mungkin 
dipersaingkan atau bersaing dengan burung yang sejak 
awal lahir untuk memenangkan persaingan. Di tengah JAL, 
MAS, SA yang berusaha menjadi raja di udara, Garuda 
seperti malu dan ragu menembus angkasa raya. Garuda 
terperangkap lelaku kartel di tengah tumbuhnya bisnis 
penerbangan dunia. Bandara tak ubah seperti  “cat walk” 
orang-orang kaya namun gagal memberi kehidupan bagi 
warga di sekitarnya.

Namun  sejak  industri ini dipaksa buka, Garuda seperti 
memperoleh kemerdekaannya yang kedua. Jauh melesat, 
menembus tingginya awan, mengisi semua jalur padat, 
menjadi raja di tengah hiruk pikuk 60 juta pengunjung 

pertahun di Bandara Soekarno-Hatta. Bukan hanya kepak 
sayapnya, namun  juga sorot tajam mata bisnisnya membuat 
Garuda “seng ada lawan”.  Garuda tidak mau masuk ke 
jalur yang belum “aman” secara bisnis. Meski Garuda 
juga memiliki program menyasar rute baru. Namun jika 
tidak layak, Garuda tidak sungkan, “colong playu”. Rute 
Jakarta-Amsterdam dan Amsterdam-Jakarta adalah salah 
satu contohnya. Wajar jika Garuda selalu sesak dengan 
penumpang. 

Rasa percaya diri Garuda yang terus membesar memang 
bukan hasil kerja sendiri. Harumnya nama Garuda, adalah 
produk bekerjanya sistem dan kebijakan persaingan di 
tanah air di tengah sistem pasar bebas yang telah melahirkan 
manajemen dengan SDM unggulan. Sebaliknya jika 
kebijakan kartel dalam industri ini terus dipertahankan 

hampir pasti nasib Garuda hanya tinggal 
nama. Mengapa?

Ada t iga hal  mengapa penting 
untuk digarisbawahi. Pertama, industri 
penerbangan pernah berada pada fase 
perilaku kartel sehingga tidak hanya  
membuat harga tiket terbilang sangat mahal, 
tetapi juga hilangnya efisiensi dan rendahnya 
persaingan yang membuat pendatang baru 
disandera oleh harga bersama. Garuda 
meski besar ia tidak mampu menjadi raja, 
karena alokasi penumpang dibagi secara 

merata atau pasar menjadi stagnan. Kartel di satu sisi 
menguntungkan namun sebenarnya ia mematikan. 

Kedua, kartel tumbuh di industri yang oligopolis 
sehingga pelaku usaha cenderung terbatas dan ceruk 
pasar akan terus menyempit. Pasar bebas memang tidak 
memberi jaminan kegiatan kartel akan bubar dengan 
sendirinya karena prinsip pasar bebas adalah “hukum 
siapa yang kuat” baik sendiri maupun bersama. Kartel 
adalah kekuatan bersama dengan tujuan menutup pesaing 
baru dan mengeksploitasi konsumen. 

Ketiga, munculnya otoritas persaingan yang berdiri 
di antara konsumen dan dunia usaha dengan prinsip 
persaingan bebas yang mensejahterakan. Jika pasar bebas 
tanpa ada kekuatan ketiga  maka anarki akan terjadi. 

Di sinilah sebenarnya sosok Garuda tumbuh dalam 
lingkungan persaingan yang sehat, keberpihakan negara untuk 
“melindungi” maskapainya dan sumber daya manusia Garuda 
yang sudah sangat profesional mengelola sehingga Garuda 
mampu terbang tinggi, mengharumkan nama Indonesia, dan 
meninggalkan jauh jejak pesaingnnya di tingkat dunia. n

Garuda
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