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P U T U S A N 

 Perkara Nomor: 21/KPPU-L/2015 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya 

disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 21/KPPU-L/2015 telah 

mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 terkait Perdagangan Rumput Laut Produksi Sumba Timur, Nusa 

Tenggara Timur yang dilakukan oleh: ------------------------------------------------  

Terlapor I : PT Algae Sumba Timur Lestari, atau disebut PT ASTIL 

yang beralamat kantor di Desa Tanamanang, 

Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, 

Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia; 

Terlapor II : Ir. M. Maxon M. Pekuwali yang beralamat di Matawai, 

Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu, 

Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara 

Timur, Indonesia; 

   

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

 

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

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

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan 

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

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

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

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

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

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; ----------  

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ----  
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TENTANG DUDUK PERKARA 

 

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan dari 

masyarakat tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 terkait Perdagangan Rumput Laut Produksi 

Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur; -------------------------------------------  

2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut 

merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara 

administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; --------------------------------  

3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat 

Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----------------  

4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan 

terhadap Hasil Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, 

dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan 

Hasil Penyelidikan; -----------------------------------------------------------------  

5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil 

Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan 

disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; --------  

6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui 

Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi  Laporan 

Dugaan Pelanggaran; --------------------------------------------------------------  

7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan 

Komisi Nomor 49/KPPU/Pen/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 

tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 21/KPPU-L/2015 

(vide bukti A1); ----------------------------------------------------------------------  

8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan 

tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi 

melalui Keputusan Komisi Nomor 15/KPPU/Kep.3/II/2016 tanggal 24 

Februari 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis 

Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 21/KPPU-

L/2015 (vide bukti A2); ------------------------------------------------------------  

9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 21/KPPU-

L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 

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

Pendahuluan Perkara Nomor 21/KPPU-L/2015 yaitu dalam jangka 
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waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 

Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 (vide bukti A4); --------  

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan 

Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan 

Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka 

Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis 

Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti A5, A6, A7, A8, A9 dan A11); --  

11. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Maret 2016, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan 

Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator 

kepada Terlapor yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I dan Terlapor 

II (vide bukti B1); -------------------------------------------------------------------  

12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I tanggal 2 Maret 2016, 

Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada 

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

12.1 Dugaan Pelanggaran yang diduga dilanggar oleh Terlapor adalah 

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

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan 
atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa 
dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai 
penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku 

usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih 
dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu. 

 

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 
menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau 
jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan 

atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan 
menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun 

ketepatan waktu yang dipersyaratkan.  
 

12.2 Dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

dikaitkan dengan fakta-fakta sebagai berikut: -------------------------  

12.2.1 Bahwa PT Algae Sumba Timur Lestari (PT ASTIL) 

merupakan satu-satunya pelaku usaha yang 
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melakukan pengolahan rumput laut di wilayah Sumba 

Timur. Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT ASTIL 

membuat perjanjian tertulis ”Pembelian/Pengumpulan 

dan Pemasaran Rumput Laut Kering di Wilayah 

Hamparan Budidaya Kabupaten Sumba Timur” dengan 

para pemasok rumput laut mentah yang pada intinya 

mewajibkan menjual rumput laut kering jenis 

Eucheuma Cottonii yang telah terkumpul di 

gudang/depo hanya kepada PT ASTIL dengan kualitas 

dan mutu serta tingkat kekeringan yang sudah 

ditentukan kandungan air maksimum 38-40% (kering 

kawat) dan kandungan sampah (pasir, batu, varietas 

lain, sampah pelastik, potongan tali rafia, dll) 

maksimum 2% (dua persen) dan tidak dalam keadaan 

basah; -----------------------------------------------------------  

12.2.2 Bahwa sebagai upaya untuk menjaga kebutuhan 

operasional PT ASTIL tersebut, Ir. Maxon M. Pekuwali 

selaku salah satu Komisaris PT ASTIL yang juga 

menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Sumba Timur membuat 

”Rekomendasi Teknis” dalam Pemberian Surat Ijin 

Pembelian/Pengumpulan Ikan (SIPPI) dengan catatan: 

Catatan : 

1) Rumput laut jenis E.Cottoni  hasil pembelian dan 

pengumpulan diutamakan dijual untuk memenuhi 

kebutuhan operasional PT ASTIL 

2) Penjualan jenis E.Cottoni  keluar daerah dapat 

dilakukan apabila kapasitas PT ASTIL telah terpenuhi 

Dalam beberapa Pemberian Surat Ijin 

Pembelian/Pengumpulan Ikan (SIPPI) disebutkan dalam 

”catatan” yang merupakan hasil rekomendasi teknis bahwa: 

”Rumput laut jenis e-cottonii hasil pembelian/pengumpulan 

tidak diijinkan untuk dikirim ke luar daerah namun harus 

dijual ke PT ASTIL di Kalionga Desa Tanamanang Kec. 

Pahunga Lodu.” 
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12.2.3 Bahwa atas perjanjian antara PT ASTIL dengan 

pengumpul tersebut dan didukung oleh perilaku Ir. 

Maxon M. Pekuwali selaku salah satu Komisaris PT 

ASTIL yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur, 

maka  PT ASTIL memiliki kekuatan monopoli, sehingga 

Pengumpul tidak dapat menjual rumput laut ke pihak 

lain selain PT ASTIL, dan pembeli rumput laut lain 

tidak dapat membawa rumput laut hasil pembeliannya 

keluar Sumba Timur. Perilaku berlanjut dengan 

adanya beberapa kondisi pelarangan penjualan rumput 

laut keluar dari Sumba Timur; ------------------------------  

12.2.4 Bahwa selanjutnya dalam prakteknya, PT ASTIL tidak 

hanya menjual rumput laut dalam bentuk Chips, 

melainkan juga menjual rumput laut dalam bentuk 

rumput laut mentah ke luar Sumba Timur, 

dikarenakan kapasitas produksi PT ASTIL masih 

dibawah jumlah rumput laut hasil produksi petani 

rumput laut di Sumba Timur, sehingga ditutupnya 

akses rumput laut keluar Sumba Timur semata-mata 

adalah untuk kepentingan PT ASTIL. ----------------------  

12.3 Tentang Pasar Bersangkutan; --------------------------------------------  

12.3.1 Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 diatur definisi mengenai pasar bersangkutan 

yaitu: ------------------------------------------------------------  

12.3.2 Bahwa ”pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau 

daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas 

barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau 

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

12.3.3 Bahwa dalam Hukum Persaingan, pasar yang berkaitan 

dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu 

dikenal sebagai pasar geografis. Sedangkan barang dan 

atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari 

barang dan atau jasa tersebut dikenal sebagai pasar 

produk. Oleh karena itu analisis mengenai pasar 
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bersangkutan dilakukan melalui analisis pasar produk 

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

12.3.3.1 Pasar Produk (Product Market); ------------------  

 Pasar produk yang menjadi obyek dalam 

penyelidikan ini adalah rumput laut jenis 

Eucheuma Cottonii untuk selanjutnya disebut 

E. Cottonii yang diproduksi wilayah Sumba 

Timur.  -----------------------------------------------  

1. Berdasarkan jenisnya rumput  laut 

merupakan makro algae yang termasuk 

dalam divisi Thallophyta, yaitu tumbuhan 

yang mempunyai struktur kerangka tubuh 

yang terdiri dari batang/thalus dan tidak 

memiliki daun  serta akar. Jenis rumput 

laut yang banyak terdapat di perairan 

Indonesia adalah Gracilaria, Gelidium, 

Eucheuma, Hypnea, Sargasum dan 

Tubrinaria; --------------------------------------  

2. Dari beragam jenis rumput laut tersebut, 

yang dibudidayakan, dikembangkan dan 

diperdagangkan secara luas di Indonesia 

adalah jenis karaginofit, (di atarannya 

eucheuma spinosium, eucheuma edule, 

eucheuma serra, eucheuma cottonii, dan 

eucheuma spp), agarofit (gracilaria spp, 

gelidium spp dan gelidiella spp), serta 

alginofit (sargassum spp, laminaria spp, 

ascophyllum spp dan macrocystis spp), 

yang merupakan bahan baku berbagai 

industri karena merupakan sumber 

keraginan (tepung rumput laut), agar-agar 

dan alginate. ------------------------------------  

3. Rumput laut yang paling banyak 

dibudidayakan di Indonesia berdasarkan 

jenisnya adalah sebagai berikut: ------------  

 Eucheuma Cottonii; -----------------------  
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 Gracilaria sp; -------------------------------  

4. Berdasarkan  produksinya, rumput laut di 

Indonesia adalah sebagai berikut: ----------  

 Eucheuma Cottonii, pada tahun 2013 

diperkirakan oleh FAO mencapai 

urutan pertama dunia sebanyak 8,3 

juta ton.1;-----------------------------------  

 Gracilaria sp. Pada tahun 2013 

diperkirakan oleh FAO mencapai 

urutan kedua setelah China, dengan 

produksi sebesar 975 ribu ton; ---------  

5. Berdasarkan tujuan penjualan, produksi 

rumput laut mentah Indonesia diserap 

pasar di dalam negeri sebesar 25%, 

sedangkan sisanya sebanyak 75% diserap 

pasar ekspor.2 ----------------------------------  

6. Berdasarkan aspek penggunaannya, 

rumput laut mentah merupakan bahan 

baku berbagai industri karena merupakan 

sumber keraginan (tepung rumput laut), 

agar-agar dan alginate. 3  Selain itu, 

rumput laut mentah diproses juga untuk 

mendapatkan fungsi sebagai berikut:  -----  

 Bahan baku industri makanan: 

berfungsi sebagai pelembut rasa, 

pencegah kristalisasi es krim; ----------  

 Bahan baku industri farmasi/obat- 

obatan: bahan baku benang jahit 

operasi (sea cut-gut), campuran obat 

(obat penyakit: gondok/basedow, 

rheumatic, kanker, bronchitis kronis/ 

emphysema, scrofula, gangguan 

empedu/ kandung kemih, ginjal, 

tukak lambung/ saluran cerna, 

                                                 
1
https://indonesiaproud.wordpress.com/2015/08/15/indonesia-produsen-rumput-laut-no-1-dunia/ 

2
http://www.kemenperin.go.id/artikel/3435/Kemenperin-Dukung-Penghentian-Ekspor-Rumput-Laut 

3
http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/6201390367517.pdf 
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reduksi kolestrol darah, anti 

hipertensi, menurunkan berat badan, 

anti oksidan); ------------------------------  

 Bahan baku dekorasi porselen 

(pengikat warna dan plasticizer); -------  

 Bahan baku industri kain(pengikat 

warna); --------------------------------------  

 Bahan baku industri fotografi 

(pengganti gelatin); ------------------------  

 Bahan baku bahan bakar bio fuel dan 

lain sebagainya; ---------------------------  

7. Atas dasar uraian tersebut maka 

sangatjelas bahwa produk-produk rumput 

laut mentah diolah oleh industri menjadi 

produk yang mempunyai nilai tambah 

lebih untuk menjadi bahan baku bagi 

industri lain. ------------------------------------  

8. Rumput laut diolah di pabrik pengolahan 

menjadi tepung karaginan (tepung rumput 

laut), agar – agar dan alginate sebagai 

salah satu bahan baku bagi produk 

makanan/minuman/obat-obatan/dll. -----  

9. Atas dasar uraian tersebut maka rumput 

laut mentah dapat dipasarkan untuk: -----  

 Pabrik pengolahan bahan setengah 

jadi dari rumput laut mentah menjadi 

tepung karagenan. Di Indonesia baru 

ada industri jenis ini; ---------------------  

 Pabrik pengolah bahan setengah jadi 

(tepung karagenan) menjadi produk 

turunan rumput laut. Di Indonesia 

belum ada industri yang mengolah 

rumput laut mentah hingga menjadi 

produk akhir yang siap digunakan 

sebagai bahan baku industri, karena 

membutuhkan teknologi tinggi. --------  
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Note: 

Indonesia memiliki 780 jenis rumput laut. 

Jenis yang mempunyai added value paling besar di 

Indonesia adalah : 

a. Gracilaria 

Gracilaria dan Esomia Grasiria  ditanam di 

tambak diolah menjadi agar-agar. Saat ini 

untuk produksi bahan baku yang terbaik ada 

di Sulawesi Selatan. 

b. Euchema.  

Eucheuma terdiri dari : 

1. Cottonii 

2. Spinosum 

 

12.3.3.2 Pasar Geografis (Geographic Market);-----------  

Pasar geografis dalam perkara ini sangat 

berkaitan dengan permasalahan yang terjadi 

yaitu terkait dengan pemasaran rumput laut 

mentah hasil produksi di wilayah Sumba 

Timur dimana secara keseluruhan atau 

sebagian besar dipasok hanya ke PT ASTIL di 

wilayah Sumba Timur untuk diolah dan/atau 

tanpa diolah guna dipasarkan ke luar Sumba 

Timur. Oleh karena itu hambatan persaingan 

hanya terjadi pada rumput laut mentah 

produksi Sumba Timur; --------------------------  

12.3.3.3 Bahwa dengan demikian, pasar bersangkutan 

dalam kasus ini adalah perdagangan rumput 

laut mentah jenis e-cottonii hasil produksi di 

wilayah administratif Kabupaten Sumba 

Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur. --------  

12.4 Tentang PT Algae Sumba Timur Lestari (PT ASTIL) (vide bukti C3);  

12.4.1 Secara histori PT Algae Sumba Timur Lestari (PT ASTIL) 

didirikan berdasarkan Akta Nomor: 66 Agustus 2011 

yang dibuat Notaris Pau Djara Liwe, SH di Kabupaten 

Sumba Timur, selanjutnya disahkan dengan 

Keputusan Menkumham RI No. AHU-21637.AH.01.01 
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Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum 

Perseroan Tanggal 25 April 2012; ---------------------------  

Note: 

Susunan Kepengurusan PT ASTIL: 

Direktur : I Gusti Ayu Nyoman Sitawati 

Komisaris Utama : Ir. Juspan M.Si 

Komisaris  : Ir. Maxon M. Pekuwali, M.Si. 

Komisaris  : Drs. Charles U.R. Samapaty 

Susunan Pemegang Saham 

1). Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur 

Pemegang saham 98,4% 

Total nilai nominal seluruhnya Rp 11.681.638.000, 

terbagi atas: 

- Uang tunai Rp 2.064.720.000,- (dua milyar enam 

puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) 

- Dalam bentuk barang tidak bergerak (bangunan 

pabrik) dengan nilai nominal Rp 9.616.918.000,- 

(sembilan milyar enam ratus enam belas juta 

sembilan ratus delapan belas rupiah) 

2). I Gusti Ayu Nyoman Sitawati 

Pemegang saham 0,4% dengan nilai nominal saham 

sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) 

3). Palulu Pabundu Ndima, M.si 

Pemegang saham 0,4% dengan nilai nominal saham 

sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) 

4). Ir. Maxon M. Pekuwali, M.Si 

Pemegang saham 0,4% dengan nilai nominal saham 

sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) 

5). Ratnawati F.L. Banepa 

Pemegang saham 0,4% dengan nilai nominal saham 

sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) 

12.4.2 Pendanaan (Biaya Operasional) PT ASTIL; ----------------  

No. Tahun Uraian Jumlah Dana 
Sumber 
Dana 

1. 2009 
Biaya Uji Coba/Running 
test mesin 

265.000.000 

APBD II  
Kab. Sumba 

Timur 

2. 2010 
Biaya Operasional 
(hibah) 

1.799.000.000 

3. 2011 
Biaya operasional 

(hibah) 
500.000.000 

4. 2012 Biaya operasional 4.500.000.000 
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(Penyertaan Modal) 

 Total 7.064.000.000  
 

 

12.4.3 Produksi dan Penjualan PT ASTIL; -------------------------  

12.4.3.1 Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya 

bahwa PT ASTIL melakukan kegiatan usaha 

pengolahaan rumput laut mentah menjadi 

ATC Chips yang secara efektif telah 

melakukan produksi sejak tahun 2011 

dengan kapasitas maksimum 4 (empat) Ton 

raw material/per-hari. Selanjutnya, pada 

tahun 2015, kapasitas produksi PT ASTIL 

meningkat menjadi 6 – 7 Ton raw 

material/per-hari; ---------------------------------  

12.4.3.2 Secara faktual PT ASTIL menjual hasil 

produk dalam bentuk ATC Chips dan mentah 

(raw material). Adapun jumlah penjualan 

antar pulau rumput laut kering dan ATC 

Chips adalah sebagai berikut: (2010 s/d 

Bulan September 2015; --------------------------  

No 
Tahu

n 
ATC Chips 

(Kg) 
E. Cottonii 

(Kg) 

E. 
Spinosum 

(Kg) 

Sargasum 
(Kg) 

1. 2010 44.050 274.668,80 6000 - 
2. 2011 45.000 99.237,50 6.275 239.162,00 
3. 2012 124.000 112.068 22.555 839.298,00 
4. 2013 259.975 563.463 81.894 1.084.403,50 
5. 2014 335.500 1.584.015 99.991 1.093.015,00 
6. 2015 375.500 1.366.987 35.233 429.324,00 

Note: Tahun 2015 (terhitung sampai bulan September 2015) 

12.4.3.3 Jumlah penjualan tersebut dapat dirinci 

sebagai berikut: ------------------------------------  
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12.4.3.4 Hasil penjualan tersebut dapat dirinci sebagai 

berikut:  ---------------------------------------------  
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12.4.3.5 Selanjutnya dalam rencana perusahaan PT 

ASTIL memiliki rencana pengembangan 

pabrik dengan tahapan sebagai berikut : -----  

1. Rencana Pengembangan Jangka Pendek; -  

 Kapasitas produksi menjadi 10 ton 

raw material/perhari; --------------------  

 Penambahan 1 (satu) unit tangka 

perebusan kapasitas 1 ton; --------------  

 Pembangunan lantai jemur luasan 

2.000M3; -----------------------------------  

 Pemanasan produk chips dan rumput 

laut gelondongan ke luar 

negeri/export; -----------------------------  

2. Rencana Pengembangan Jangka 

Menengah, mencakup 

pembangunan/penambahan 1 (satu) buah 

pabrik dengan kapasitas 10 ton raw 

material/per hari; -----------------------------  

3. Rencana Pengembangan Jangka Panjang, 

mencakup pembangunan/peningkatan 

produksi ATTC menjadi tepung (semi 
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refine carraginan dan refine carraginan / 

SRC dan RC); -----------------------------------  

12.4.4 Laporan Keuangan PT ASTIL; ----------------------------------  

Hasil audit Kantor Akuntan Publik Drs. Sri Marmo 

Djogosarkoro & Rekan terhadap Laporan Keuangan        

PT Algae Sumba Timur Lestari untuk tahun berakhir 31 

Desember 2014 dengan angka perbandingn tahun 2013, 

diperoleh hasil sebagaimana berikut: -------------------------  
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12.5 Tentang Pengelolaan Usaha Rumput Laut di Sumba Timur; --------  

Pengelolaan rumput laut di Kabupaten Sumba Timur dilakukan 

melalui sistem klaster yang awalnya dirintis pada Tahun 2008 

oleh Tim Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah 

(TF-PPED) Komoditi Rumput Laut Nusa Tenggara Timur yang 

dikoordinir oleh Bank Indonesia Kupang bersama Direktorat 

Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

RI, dimana penanganan Klaster ini melalui 3 (tiga) Zona: -----------  

12.5.1 Zona I (Zona Produsen); --------------------------------------  

Zona ini merupakan zona produsen (pembibit dan 

pembudidaya) yang menghasilkan bibit yang bermutu 

guna dibudidayakan sehingga menghasilkan hasil 

panen yang bermutu sesuai permintaan zona III. -------  

Data zona I Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai 

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

12.5.1.1 Jumlah Kecamatan Dan Desa Pesisir : 8 Kec 

/22 Desa Pesisir; ----------------------------------  

12.5.1.2 Jumlah hamparan budidaya : 28 hamparan; -  

12.5.1.3 Jumlah Pokdakan : 190 Pokdakan; ------------  

12.5.1.4 Jumlah Pembudidaya s/d 2015 : 2.494 

Rp(4.988 Tenaga Kerja); --------------------------  

12.5.1.5 Luas Areal termanfaatkan : 331,4 Ha dari 

total 5.212 Ha Lahan Potensial; -----------------  

12.5.1.6 Jumlah Sampan Fibre Glass : 464 unit (2008 

s/d 2015); ------------------------------------------  

12.5.1.7 Jumlah tempat penjemuran : 311 unit (lantai 

jemur:176 unit dan para-para pengering: 135 

unit);  ------------------------------------------------  

12.5.1.8 Jumlah Depo/Gudang Rumput Laut : 5 Unit 

Catatan: 

Bahwa petani yang melakukan kegiatan di Zona I ini tidak 

diharuskan memiliki izin untuk melakukan pembibitan dan budi 

daya (vide, Keterangan Ir. Maxon M. Pekuwali) 

 

12.5.2 Zona II (Kelembagaan Ekonomi); ----------------------------  
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12.5.2.1 Zona ini merupakan zona yang 

bertanggungjawab terhadap pembinaan mutu 

produk dan permodalan bagi pembudidaya; --  

12.5.2.2 Jumlah pengusaha di Zona II saat ini 

sebanyak 18 (delapan belas) pengusaha 

(Berbadan hukum : 10 pengusaha, 

perorangan : 7 pengusaha dan 1 koperasi, 

yaitu Koperasi Matamara yang berkedudukan 

di Hanggaroru Desa Tanamang); ----------------  

12.5.3 Zona III (Zona Industri PT ASTIL); --------------------------  

12.5.3.1 Zona III (Pengolahan dan pemasaran rumput 

laut dan hasil olahan/ATC chips) adalah zona 

yang melakukan pembelian rumput laut 

kering (bahan baku) dari Zona II, kemudian 

memproses berupa chips (ATCC) dan 

memasarkan: ---------------------------------------  

12.5.3.2 Penentuan harga bahan baku (raw material) 

diperoleh PT ASTIL yang diambil dari Zona II 

didasarkan pada harga pasaran melalui 

Jaringan Sumber Daya (JaSuDa.NET), per 

tanggal 30 September 2015 harga E. Cottonii 

di Surabaya Rp. 11.000,-/kg di tingkat 

eksportir (trader). Harga di tingkat collector 

Surabaya berkisar antara Rp 8.000 –           

Rp 8.500/kg; ---------------------------------------  

12.5.3.3 Berdasarkan harga di tingkat collector 

Surabaya (Jawa Timur) tersebut, maka pihak 

pabrik hanya bisa menerima dengan harga 

Rp 7.000,-/kg; -------------------------------------  

12.5.3.4 Penentuanharga diatas dengan 

mempertimbangkan biaya-biaya yang 

dikeluarkan saat mengirim barang tersebut 

keluar daerah seperti biaya packing, 

transportasi darat, ekspedisi (container), 

retribusi dan penyusutan; -----------------------  
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12.5.3.5 Selisih  harga rumput laut kering yang dibeli 

oleh pengusaha rumput laut zona II pada 

tingkat petani diharapkan maksimal           

Rp 2.000,-/kg dari harga pabrik (tergantung 

jarak lokasi budidaya); ---------------------------  

12.6 Tentang Nota Kesepakatan Kerja Sama; --------------------------------  

12.6.1 Bahwa seluruh pengusaha Zona II wajib 

menandatangani Nota Kesepahaman kerjasama atas 

Instruksi lisan Dinas KP melalui Kepala Dinas KP (Ir. 

Maxon M. Pekuwali, M.Si) yang juga merupakan 

Komisaris dan Pemegang Saham (berdasarkan 

keterangan dari Direktur PT ASTIL, vide bukti Berita 

Acara Penyelidikan terhadap, bahkan dalam Nota 

Kesepakatan Kerjasama antara PT ASTIL dengan CV 

Kaliuda turut ditandatangani dan diketahui oleh 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumba Timur/ 

Komisaris PT ASTIL: Ir. Maxon M. Pekuwali, M.Si; ------  

12.6.2 Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut mengatur 

antara lain mengenai kewajiban menjual rumput laut 

kepada PT ASTIL, dengan ketentuan sebagai berikut: --  

Pasal 1 

Tujuan 

Kerjasama ini bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan 

pembelian/pengumpulan pemasaran hasil rumput laut 

kering sebagai bahan baku untuk kebutuhan 

operasional PT ASTIL. 

Pasal 3 

Hak dan Kewajiban 

wajib menjual rumput laut kering jenis Euhema Cottonii 

yang telah terkumpul di Gudang/depo kepada PIHAK 

KEDUA (PT ASTIL) dengan kualitas dan mutu serta 

tingkat kekeringan yang sudah ditentukan kandungan 

air maksimum 38-40% (kering kawat) dan kandungan 

sampah (pasir, batu, varietas lain, sampah pelastik, 

potongan tali rafia, dll) maksimum 2% dan tidak dalam 

keadaan basah. 
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12.6.3 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa ”Nota 

Kesepakatan Kerja Sama” telah ditandatangani oleh 

seluruh pemegang ijin Zona II kecuali Sdr. Urbanus 

Aunung, dikarenakan Sdr. Urbanus tidak 

berniat/bersedia menjual seluruh rumput laut ke       

PT ASTIL;--------------------------------------------------------  

12.7 Tentang Pembelian Rumput Laut oleh PT ASTIL; ----------------------  

12.7.1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya 

bahwa seluruh pengusaha Zona II wajib menjual 

rumput laut ke PT ASTIL sehingga mengakibatkan 

struktur pasar pembelian rumput laut mentah (kering) 

di wilayah Kabupaten Sumba Timur menjadi 

monopsoni; -----------------------------------------------------  

12.7.2 Bahwa Selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, 

jumlah pembelian rumput laut yang dilakukan oleh    

PT ASTIL adalah sebagai berikut: ---------------------------  

 
2010 
(kg) 

2011 
(kg) 

2012 
(kg) 

2013 
(kg) 

2014 
(kg) 

2015 
(kg) 

Januari  24.017,5 18.391,5 76.922 197.204 167.642 

Februari 19.877,0 9.053,5 8.079,0 45.322 99.378  

Maret 25.405,5 18.480,5 28.629,0 22.024 148.499 42.479 

April 26.098,5 8.867,0 15.898,0 60.086 171.199 131.901 

Mei 21.319,0 12.661,0 39.750,0 81.315 157.876 174.143 

Juni 9.903,5 18.482,0 36.943,0 85.958 204.311 81.274 

Juli 12.662,5 18.022,5 57.793,0 138.646 238.461 85.379 

Agustus 34.879,0 27.609,0 34.392,0 125.587 383.111 244.360 

Septem

ber 
20.995,5 14.218,0 48.632,0 180.202 473.875 324.149 

Oktober 15.698,0 1.238,0 92.240,0 230.891 444.913 185.887 

Nopemb
er 

51.244,5 1.359,0 73.217,0 256.434 213.932  

Desemb
er 

20.317,5 7.238,0 43.815,0 184.989 393.342  

Total 
258.400,

5 
161.246,

0 
497.779,

5 
1.488.37

6 
3.126.101 

1.437.21
4 

 

12.8 Tentang Regulasi Perizinan di Wilayah Kabupaten Sumba Timur; -  

12.8.1 Kewenangan Perizinan di wilayah Kabupaten Sumba 

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

12.8.1.1 Dalam rangka meningkatkan pelayanan 

pemerintahan yang cepat, murah, mudah, 
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transparan, tepat waktu, pasti dan 

terjangkau khususnya di bidang 

perizinan/non perizinan sehingga dapat 

mendukung iklim investasi dan dunia usaha 

yang kondusif maka diterbitkan Peraturan 

Bupati Sumba Timur Nomor: 

11/BPMPP.570/417/VI/2012 Tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan 

kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba 

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

12.8.1.2 Berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur 

Nomor: 11/BPMPP.570/417/VI/2012 

tersebut, maka memberikan landasan hukum 

bagi Kepala Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan (BPMPP) untuk 

melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan 

terpadu satu pintu di wilayah Kabupaten 

Sumba Timur; --------------------------------------  

12.8.1.3 Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 

Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 

11/BPMPP.570/417/VI/2012 tersebut diatur 

bahwa perijinan bidang/sektor kelautan dan 

perikanan, meliputi; ------------------------------  

1. Surat Ijin usaha Perikanan (SIUP); --------  

2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 

untuk kapal diatas 5 GT; -------------------  

3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan 

(SIKPI); -----------------------------------------  

4. Tanda Daftar Kapal (TDK) untuk kapal di 

bawah 5 GT; ----------------------------------  

5. Surat Izin Pengumpulan dan Pembelian 

Ikan (SIPPI); -----------------------------------  

12.8.2 Surat Ijin Pembelian dan Pengumpulan Ikan (SIPPI); ---  

12.8.2.1 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2008 Tentang Perijianan Usaha 
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Perikanan telah diatur mengenai perijinan 

kegiatan usaha di bidang perikanan dengan 

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

BAB III 

RUANG LINGKUP DAN JENIS PERIJINAN 

Pasal 3 

(1)  Jenis Usaha Perikanan yang berupa pelayanan izin 

meliputi: 

a. SIUP bidang perikanan tangkap atau bidang 

perikanan budidaya atau bidang pengolahan ikan 

atau bidang pemasaran ikan; 

b. SIPI; 

c. SIKPI bidang perikanan tangkap atau bidang 

perikanan budidaya; 

d. SIPPI. 

12.8.2.2 Selanjutnya berdasarkan Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor: 7 

Tahun 2008 diatur bahwa SIPPI diberikan 

kepada perseorangan atau korporasi apabila 

telah memiliki SIUP; ------------------------------  

12.8.2.3 Permohonan mengajukan ijin SIPPI 

diharuskan untuk melampirkan: ---------------  

Untuk Perseroan: ----------------------------------  

1. Mengajukan Surat Permohonan secara 

tertulis diatas kertas meterei atau meterei 

tempel Rp 6.000 dengan menyebut bidang 

usahanya/jenis kegiatan; --------------------  

2. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perikanan 1 

(satu) lembar; ----------------------------------  

3. Lokasi Pembelian dan Pengumpulan; ------  

4. Rekomendasi dari Dinas; ---------------------  

5. Daftar Sarana Penampungan Ikan; --------  

Untuk Koorporasi: ---------------------------------  

6. Mengajukan Surat Permohonan secara 

tertulis diatas kertas Kop Perusahaan 

dengan menyebut bidang usahanya/jenis 

kegiatan; ----------------------------------------  

7. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perikanan 1 

(satu) lembar; ----------------------------------  
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8. Lokasi Pembelian dan Pengumpulan; ------  

9. Rekomendasi dari Dinas; ---------------------  

10. Daftar Sarana Penampungan Ikan; --------  

12.9 Tentang Rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah 

Kabupaten Sumba Timur; -------------------------------------------------  

12.9.1 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa 

salah satu persyaratan permohonan SIPPI adalah 

rekomendasi dari dinas. Oleh karena itu, rekomendasi 

terkait dengan permohonan SIPPI tersebut maka 

rekomendasi diperoleh dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur; -------  

12.9.2 Berdasarkanalat bukti diketahui bahwa rekomendasi 

teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terkait 

Surat Izin Pembelian/Pengumpulan (SIPPI) yang 

diberikan kepada pelaku usaha memuat catatan yang 

pada pokoknya menyatakan: (vide, Dokumen 

Rekomendasi Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur); --------------------  

Catatan: 1. Rumput laut jenis E.Cotonii hasil pembelian 

dan pengumpulan diutamakan dijual untuk 

memenuhi kebutuhan operasional PT ASTIL 

2. Penjualan jenis E.Cotonii keluar daerah dapat 

dilakukan apabila stok PT ASTIL terpenuhi 

 

12.9.3 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor 

adalah dugaan pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: ------------------  

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

a. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan 

atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa 

dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat 

b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai 
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penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku 

usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih 

dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis 

barang atau jasa tertentu. 

 

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau 

jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang 

dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar 

bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, 

maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan  

 

12.10 Pemenuhan Unsur-unsur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999; -----------------------------------------------------------------  

12.10.1 Pelaku Usaha; --------------------------------------------------  

12.10.1.1 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----  

12.10.1.2 ”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 ”. -----------------------  

12.10.1.3 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam 

kasus ini adalah PT Algae Sumba Timur 

Lestari (PT ASTIL); -------------------------------  

12.10.1.4 BahwaPT Algae Sumba Timur Lestari 

(selanjutnya disebut ”PT ASTIL”) dalam 

perkara ini merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum perseroan 

terbatas yang didirikan berdasarkan Akta 

Nomor 66 tanggal 26 Agustus 2011 yang 
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dibuat oleh Notaris Pau Djara Liwe, S.H., di 

Waingapu – Kabupaten Sumba Timur 

dengan kegiatan usaha pada pokoknya di 

bidang perdagangan; ---------------------------  

12.10.1.5 Bahwa pada prakteknya, PT ASTIL 

melakukan perdagangan rumput laut dan 

hasil pengolahan rumput laut, ekspor 

rumput laut dan hasil pengolahan rumput 

laut, dan melakukan industri pengolahan 

rumput laut; -------------------------------------  

12.10.1.6 Bahwa atas dasar uraian tersebut maka 

cukup jelas bahwa unsur bahwa PT Algae 

Sumba Timur Lestari (PT ASTIL) telah 

memenuhi unsur pelaku usaha 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

karena didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

negara Republik Indonesia; --------------------  

12.10.1.7 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku 

Usaha, Terpenuhi; ------------------------------  

12.10.2 Menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli 

tunggal atas barang dan atau jasa. Baik secara defacto, 

PT ASTIL merupakan pembeli tunggal rumput laut 

mentah jenis e-cottonii produksi dari wilayah Sumba 

Timur dengan jumlah pembelian selama tahun 2010 

sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut; ----  

 
2010 
(kg) 

2011 
(kg) 

2012 
(kg) 

2013 
(kg) 

2014 
(kg) 

2015 
(kg) 

Januari  24.017,5 18.391,5 76.922 197.204 167.642 

Februari 19.877,0 9.053,5 8.079,0 45.322 99.378  

Maret 25.405,5 18.480,5 28.629,0 22.024 148.499 42.479 

April 26.098,5 8.867,0 15.898,0 60.086 171.199 131.901 

Mei 21.319,0 12.661,0 39.750,0 81.315 157.876 174.143 

Juni 9.903,5 18.482,0 36.943,0 85.958 204.311 81.274 

Juli 12.662,5 18.022,5 57.793,0 138.646 238.461 85.379 

Agustus 34.879,0 27.609,0 34.392,0 125.587 383.111 244.360 

Septemb
er 

20.995,5 14.218,0 48.632,0 180.202 473.875 324.149 

Oktober 15.698,0 1.238,0 92.240,0 230.891 444.913 185.887 
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Nopembe
r 

51.244,5 1.359,0 73.217,0 256.434 213.932  

Desembe
r 

20.317,5 7.238,0 43.815,0 184.989 393.342  

Total 
258.400,

5 
161.246,

0 
497.779,

5 
1.488.37

6 
3.126.10

1 
1.437.21

4 

 

Penguasaan pembelian tersebut terjadi akibat dari 

rangkaian fakta dan/atau perilaku berikut : ----------------  

12.10.2.1 Catatan Rekomendasi Teknis; -------------------  

1. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya 

bahwa untuk memperoleh Surat Izin 

Pengumpulan dan Pembelian Ikan, pelaku 

usaha wajib melampirkan surat 

rekomendasi dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan Pemerintah Kabupaten Sumba 

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

2. Dalam surat rekomendasi dari Dinas 

Kelautan dan Perikanan Pemerintah 

Kabupaten Sumba Timur terkait Surat 

Izin Pengumpulan dan Pembelian Ikan 

diberikan cacatan sebagai persyaratan 

dimana terdapat kewajiban bagi pelaku 

usaha yang menerima rekomendasi untuk 

menjual guna memenuhi kebutuhan 

operasional PT ASTIL. Pelaku usaha 

tersebut baru dapat menjual keluar 

wilayah Kabupaten Sumba Timur ketika 

kapasitas stok PT ASTIL telah terpenuhi; -  

12.10.2.2 Nota Kesepakatan Kerja Sama; -----------------  

1. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya 

bahwa seluruh pengusaha di wilayah 

Zona II diharuskan melakukan 

kesepakatan kerja sama jual beli rumput 

laut dengan PT ASTIL; ------------------------  

2. Dalam kesepakatan tersebut terdapat 

kewajiban untuk menjual rumput laut ke 

PT ASTIL guna kelancaran pelaksanaan 
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pembelian/pengumpulan pemasaran hasil 

rumput laut kering sebagai bahan baku 

untuk kebutuhan operasional PT ASTIL. --  

12.10.2.3 Atas penguasaan pembelian rumput laut 

tersebut, PT ASTIL mendapatkan keuntungan 

sebagaimana berikut : ----------------------------  

 

12.10.3 Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau 

Persaingan usaha tidak Sehat; ------------------------------  

12.10.3.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

pengertian praktek monopoli diartikan 

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

”pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu 

atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya produksi dan 

atau pemasaran atas barang dan atau jasa 

tertentu sehingga menimbulkan persaingan 

usaha tidak sehat dan dapat merugikan 

kepentingan umum ”. ---------------------------  

12.10.3.2 Selanjutnya pemusatan kekuatan ekonomi 

berdasarkan Kentuan Pasal 1 angka (2) 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999diartikan sebagai berikut: ---------------  

”penguasaan yang nyata atas suatu pasar 

bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku 

usaha sehingga dapat menentukan harga 

barang dan atau jasa”. -------------------------  

12.10.3.3 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

pengertian persaingan usaha tidak sehat 

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

”persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau 

melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha ”------------------------------  

12.10.3.4 Atas dasar ketentuan tersebut, maka 

sangat jelas telah terjadi pemusatan 

kekuatan ekonomi dimana seluruh 

pembelian rumput laut mentah hanya 

dilakukan oleh PT ASTIL sehingga PT ASTIL 

juga memiliki kekuatan pasar untuk 

menentukan harga beli yang secara faktual 

sangat rendah dibandingkan apabila 

produsen dan/atau penjual rumput laut 

mentah menjual langsung kepada pembeli 

(konsumen): --------------------------------------  

12.11 Selanjutnya terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 24 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan 

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

12.11.1 Pelaku Usaha; --------------------------------------------------  

12.11.1.1 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam 

UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: ------------  

”setiap orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

atau bukan badan hukum yang didirikan 
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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 ” ------------------------  

12.11.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam 

kasus ini adalaj PT Algae Sumba Timur 

Lestari (PT ASTIL); -------------------------------  

12.11.1.3 Bahwa PT ASTIL dalam perkara ini 

merupakan badan usaha berbentuk badan 

hukum perseroan terbatas yang didirikan 

berdasarkan Akta Nomor 66 tanggal 26 

Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Pau 

Djara Liwe, S.H., di Waingapu –Kabupaten 

Sumba Timur dengan kegiatan usaha pada 

pokoknya di bidang perdagangan; ------------  

12.11.1.4 Bahwa pada prakteknya, PT ASTIL 

melakukan perdagangan rumput laut dan 

hasil pengolahan rumput laut, ekspor 

rumput laut dan hasil pengolahan rumput 

laut, dan melakukan industri pengolahan 

rumput laut; -------------------------------------  

12.11.1.5 Bahwa atas dasar uraian tersebut maka 

cukup jelas bahwa unsur bahwa PT Algae 

Sumba Timur Lestari (ASTIL) telah 

memenuhi unsur pelaku usaha 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

UU Nomor 5 Tahun 1999 karena didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia; -----------------------------  

12.11.1.6 Bahwa dengan demikian, unsur Pelaku 

Usah Terpenuhi; ---------------------------------  

12.11.2 Bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat 

produksi dana tau pemasaran barang pelaku usaha 



  

halaman 28 dari 231 

 
 

SALINAN 

pesaingnya dengan maksud agar barang yang 

ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan 

menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun 

ketepatan waktu yang dipersyaratkan; --------------------  

12.11.2.1 Bersekongkol dengan pihak lain; -------------  

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 

dijelaskan mengenai pengertian 

persekongkolan, yaitu: ---------------------  

”persekongkolan atau konspirasi usaha 

adalah bentuk kerjasama yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dengan 

pelaku usaha lain dengan maksud 

untuk menguasai pasar bersangkutan 

bagi kepentingan pelaku usaha yang 

bersekongkol ” -------------------------------  

2. Persekongkolan dilakukan diantara      

PT ASTIL dengan pihak lain, dalam hal 

ini adalah Ir. Maxon. M. Pekuweli; -------  

3. Persekongkolan tersebut dapat terjadi 

karena adanya jabatan rangkap yang 

dimiliki oleh Ir. Maxon M. Pekuwali yang 

selain menjabat sebagai Kepala Dinas 

Kelautan dan Perikanan Pemerintah 

Kabupaten Sumba Timur dan juga 

sekaligus sebagai Komisaris PT ASTIL 

serta menjadi pemegang saham            

PT ASTIL dengan penyertaan sebesar Rp. 

Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta 

rupiah); ----------------------------------------  

4. Rangkap jabatan yang dimiliki Ir. Maxon 

M. Pekuwali tersebut selanjutnya 

digunakan untuk melakukan perilaku: 

 Menambahkan catatan pada surat 

rekomendasi teknis dari Dinas 

Kelautan dan Perikanan Pemerintah 
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Kabupaten Sumba Timur terkait 

SIPPI dengan ketentuan: ---------------  

Catatan: 1. Rumput laut jenis E.Cotonii hasil 

pembelian dan pengumpulan 

diutamakan dijual untuk memenuhi 

kebutuhan operasional PT ASTIL. 

2. Penjualan jenis E.Cotonii keluar 

daerah dapat dilakukan apabila stok 

PT ASTIL terpenuhi. 

 

 Pembuatan perjanjian / kesepakatan 

kerja sama di Zona yang bertujuan 

untuk menjamin kelancaran 

pelaksanaan pembelian / 

pengumpulan pemasaran hasil 

rumput laut kering sebagai bahan 

baku untuk kebutuhan operasional 

PT ASTIL dimana yang bersangkutan 

merupakan komisaris dan pemegang 

sahamnya. Upaya untuk menjamin 

kelancaran tersebut dilakukan 

dengan memuat kewajiban untuk 

menjual rumput laut kering jenis 

Euhema Cottonii yang telah 

terkumpul di gudang/depo kepada 

PT ASTIL; ---------------------------------  

5. Atas dasar fakta dan analisis tersebut 

maka patut diduga telah terjadi 

persekongkolan baik langsung maupun 

tidak langsung dilakukan oleh  PT ASTIL 

dengan Ir. Maxon M. Pekuwali; -----------  

12.11.2.2 Menghambat produksi dan atau pemasaran 

barang pelaku usaha pesaingnya dengan 

maksud agar barang yang ditawarkan atau 

dipasok di pasar bersangkutan menjadi 

berkurang baik dari jumlah kualitas, 
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maupun ketepatan waktu yang 

dipersyartakan: ----------------------------------  

1. Perilaku bersekongkol yang dilakukan 

oleh PT ASTIL dengan Ir. Maxon M. 

Pekuwali secara nyata menghambat 

pelaku usaha pesaing atau bahkan 

menutup kesempatan pelaku usaha lain 

untuk masuk pasar, karena melalui 

kewenangan yang dimilikinya, Ir. Maxon 

M. Pekuwali telah secara dini 

menciptakan hambatan pasar dengan 

mencantumkan catatan persyaratan 

untuk wajib menjual rumput laut jenis 

e-cotonii hanya ke PT ASTIL. Padahal 

jelas – jelas, rekomendasi tersebut 

berfungsi sebagai persyaratan mutlak 

permohonan SIUP sehingga dengan 

hambatan pasar (barrier to entry) dalam 

proses permohonan perijinan usaha di 

bidang perdagangan rumput laut 

tersebut maka telah mengakibatkan 

terhambatnya pesaing potensial juga 

karena hambatan juga terjadi pada 

terciptanya pelaku usaha baru; -----------  

2. Hambatan lanjutan juga dilakukan 

melalui upaya membuat kesepakatan 

kerja sama jual beli rumput laut, 

khususnya di Zona II yaitu dengan 

memuat kewajiban ”menjual rumput 

laut kering jenis Euhema Cottonii yang 

telah terkumpul di Gudang/depo kepada 

PIHAK KEDUA (PT ASTIL) ….”. Terlebih 

lagi kewajiban tersebut tertulis jelas 

dalam perjanjian untuk tujuan demi 

kelancaran pelaksanaan 

pembelian/pengumpulan pemasaran 
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hasil rumput laut kering sebagai bahan 

baku untuk kebutuhan operasional      

PT ASTIL. -------------------------------------  

3. Dengan demikian unsur dilarang 

bersekongkolan dengan pihak lain untuk 

menghambat produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa pelaku 

usaha pesaingnya dengan maksud agar 

barang dan atau jasa yang ditawarkan 

atau dipasok di pasar bersangkutan 

menjadi berkurang, baik dari jumlah, 

kualitas, maupun ketepatan waktu yang 

dipersyaratakan terpenuhi. ----------------  

12.12 Kesimpulan dan Rekomendasi; -------------------------------------------  

12.12.1 Terdapat dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan 

oleh PT Algae Sumba Timur Lestari (PT ASTIL) dalam 

perdagangan rumput laut mentah jenis e-cottonii hasil 

produksi di wilayah administratif Kabupaten Sumba 

Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur; --------------------  

12.12.2 Terdapat dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 24 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan 

oleh PT Algae Sumba Timur Lestari (PT ASTIL) dan Ir. 

Maxon M. Pekuwali dalam perdagangan rumput laut 

mentah jenis e-cottonii hasil produksi di wilayah 

administratif Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa 

Tenggara Timur; -----------------------------------------------  

12.12.3 MerekomendasikanDugaan Pelanggaran Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait dengan 

perdagangan rumput laut mentah jenis e-cottonii hasil 

produksi di wilayah administratif Kabupaten Sumba 

Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur disetujui dan 

masuk ke Tahap Sidang Majelis; ----------------------------  

13. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda penyerahan 
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tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang 

dihadiri oleh Investigator, Terlapor I dan Terlapor II (vide bukti B4);--------  

14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 11 Maret 2016, 

Terlapor I meminta pertambahan waktu untuk penyerahan tanggapan 

terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi 

dikarenakan baru menerima LDP 4 (empat) hari yang lalu; ------------------  

15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 11 Maret 2016, 

Majelis Komisi menyetujui permohonan Terlapor I untuk menyerahkan 

Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di luar Sidang Majelis 

Komisi selambat-lambatnya pada tanggal 17 Maret 2016 (vide bukti B4); -  

16. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda penyerahan 

tanggapan Terlapor II menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan 

Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai 

berikut (vide bukti T2.1):------------------------------------------------------------  

16.1 Bahwa Terlapor II menyampaikan surat panggilan Terlapor II 

ditujukan atas nama Ir. Maxon M. Pekuwali, dapat kami 

sampaikan bahwa surat penggilan tersebut sangat tendensius 

pada personal atau pribadi saya sebagai  Ir. Maxon M. Pekuwali 

karena apa yang saya lakukan dalam hal ini sangat berhubungan 

dengan jabatan saya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Sumba Timur dan sebagai salah satu 

anggota Komisaris PT ASTIL;----------------------------------------------  

16.2 Bahwa Surat panggilan tersebut tidak memenuhi unsur yang 

tercantum dalam Peraturan Komisi KPPU Nomor 01 Tahun 2010 

pasal 36, serta terjadi perbedaan yang signifikan dengan surat 

panggilan yang disampaikan oleh KPPU Surabaya Nomor : 

247/KPD-SBY/X/2015 yang menyebutkan Nama dan Jabatan 

serta alamat saya bekerja sebagai Kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Sumba Timur. Sebagai Terlapor II kami 

menilai bahwa proses ini telah mengalami pergeseran dari 

Jabatan saya ke pribadi/personal dan hal ini kami nyatakan 

bahwa pelanggaran yang didugakan kepada saya terkait tugas dan 

jabatan saya selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Sumba Timur: -------------------------------------------------  
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16.3 Bahwa Terlapor II yaitu Ir. Maxon M. Pekuwali yang berlamat di 

Matawai, Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu 

Kabupaten Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur.  Hal ini 

juga tidak menyebutkan jabatan saya sebagai Kepala Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur dengan alamat 

Jln. Jend. Soeharto No. 52 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota 

Waingapu, Kabupaten Sumba Timur – NTT; ---------------------------  

16.4 Bahwa dalam kapasitas saya selaku kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Sumba Timur dan yang juga dipercayakan 

oleh Bupati Sumba Timur sebagai salah satu Anggota Dewan 

Komisaris  melaksanakan tugas di Kabupaten pelaksana program: 

16.4.1 Pengembangan Industri berbasis Kompetensi Daerah, 

tanggal 4 Desember 2006 Kesepakatan antara 

Departemen Perindustrian Republik Indonesia dan 

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Nomor : 

139.A/Perindag. 530/800.A/XII/2006 975.A/59-

IND/12/2006; --------------------------------------------------  

16.4.2 Pengembangan Klaster Rumput Laut tahun 2008 oleh 

Tim Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi 

Daerah (TF-PPED) Komoditi Rumput laut Nusa 

Tenggara Timur yang dikoordinir oleh Bank Indonesia 

Kupang; ---------------------------------------------------------  

16.4.3 Pengembangan Klaster Rumput Laut oleh Direktur  

Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

(P2HP) Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan 

penanganan pada tiga zona yaitu Zona I, Zona II dan 

Zona III. Zona I, II dan III ini berada dalam kawasan 

Kabupaten Sumba Timur. Hal penting bagi 

keberlanjutan suatu klaster industri rumput laut 

adalah terjamin Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas 

rumput laut yang diterima -----------------------------------  

16.4.4 Bahwa kami juga menguraikan tentang klaster yang 

diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan RI tahun 2009  yaitu meliputi: -----------------  
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16.4.4.1 Difenisi klaster yaitu merupakan suatu 

kumpulan dari berbagai  unit usaha yang 

satu sama lainnya berhubungan secara 

fungsional dalam suatu kawasan tertentu 

dan satu pengelolaan yang terpadu . Klaster 

mempunyai 2 (dua) elemen kunci yaitu 

perusahaan dalam klaster harus saling 

berhubungan dan berlokasi di suatu tempat 

yang saling berdekatan, yang mudah 

dikenali sebagai suatu kawasan industri. ---  

16.4.4.2 Metode Pendekatan klaster adalah 

membuat suatu sistem usaha dimana 

aktifitas hulu sampai dengan hilir didalam 

suatu manajemen terpadu; --------------------  

16.4.4.3 Sedangkan tujuan klaster; ---------------------  

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

lokal berbasis pemanfaatan SDA 

perikanan secara berkelanjutan; ---------  

2. Menumbuhkan jaringan dan kemitraan 

usaha komunitas klaster(UMKM & 

Usaha Skala Besar); ------------------------  

3. Mewujudkan skala ekonomi usaha 

secara berimbang dalam rangka 

meningkatkan daya saing Global; --------  

4. Penciptaanvalue added chain 

(Technology Process & Pemasaran) 

dalam rangka mewujudkan nilai 

tambahproduk perikanan Indonesia; ----  

16.4.4.4 Manfaat klaster adalah: ------------------------  

 



  

halaman 35 dari 231 

 
 

SALINAN 

 

 

 

Company 

LOGO

www.company.com

PAD meningkat

Kewibawaan aparat 

meningkat

Lapangan kerja betambahPemda3

Kesejahteraan 

meningkat

Keamanan terjamin

Kebutuhan masyarakat

terpenuhi

Fasilitas umum terjamin

Pemerintah4

Meningkatkan profit

Penghela 

perekonomian rakyat

Kualitas produk terjamin

Kuantitas dan kualitas 

bahan baku sesuai 

kebutuhan

Pasar dikuasai

Industri2

Bertambahnya 

pendapatan 

Kesejahteraan naik

Produksi meningkat

Harga stabil

Petani/Nelayan1

PrioritasisasiEkspektasiStake holderNo

MANFAAT KLASTER BAGI STAKE HOLDER

Company 

LOGO

www.company.com

Pembudidaya Bibit 

PEMBUDIDAYA

Pedagang Rumput Laut Kering

-Pengepul lokal

-Pengepul lokal antar pulau 

-Pengepul besar

-KUB

ZONE II

ZONE I

CRITICAL ZONE

INDUSTRI 

PENGOLAHAN

EXPORT

AGEN 

ZONE III

POST HARVEST

PRE HARVEST



  

halaman 36 dari 231 

 
 

SALINAN 

 

 

 

Company 

LOGO

www.company.com

ZONE I

ZONE III

Pembibitan Sarana Produksi

Lainnya

PRODUKSI

Industri Pengolahan

Pasar Domestik EXPORT
Jasa Pendukung :

Perbankan

Riset

Instansi 

Pemerintah

Transportasi

Quality Assesment

PASCA PANEN

Depo, Lantai jemur, 
ZONE II

•DKP

•Pemda

•Koperasi

•Bank

•Departemen 

terkait

•Dinas terkait

• Swasta

•DKP

•Pemda Provinsi

•Pemda Kabupaten

•Bank

•Dinas terkait

•Swasta Nasional

•Swasta Asing

PRO JOB

PRO JOB

PRO GROWTH

PRO POOR

PENGEMBANGAN KLASTER 

INDUSTRI  RUMPUT LAUT

LEMBAGA 

PENYANGGA

(BURLI)

Company 

LOGO

www.company.com

Pembibitan Sarana Produksi Lainnya

PRODUKSI

(SUMBA BARAT, SUMBA BARAT DAYA, 

SUMBA TENGAH , SUMBA TIMUR )

Industri Pengolahan

( SUMBA TIMUR )

Pasar Domestik EXPORT
Jasa Pendukung :

Perbankan

Riset

Instansi 

Pemerintah

Transportasi

Quality Assesment

PASCA PANEN

Depo, Lantai jemur, 

•DKP

•Pemda

•Koperasi

•Bank

•Departemen    

terkait

•Dinas terkait

• Swasta

•DKP

•Pemda Provinsi

•Pemda Kabupaten

•Bank

•Dinas terkait

•Swasta Nasional

PRO JOB

PRO JOB

ZONE III
PRO GROWTH

PRO POOR

PENGEMBANGAN KLASTER 

INDUSTRI PERUMPUTLAUTAN PULAU SUMBA

LEMBAGA 

PENYANGGA

(BURLI)

ZONE I

ZONE II



  

halaman 37 dari 231 

 
 

SALINAN 

 

16.4.5 Bahwa penetapan Kabupaten Sumba Timur sebagai 

salah satu Kawasan Minapolitan yang berbasis klaster 

Industri Rumput Laut tahun 2010, melalui Keputusan 

Menteri Kelautan dan Perikanan RI. No. 

Kep.32/Men/2010. Melalui program ini diharapkan 

sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan 

secara terintegrasi, efisien berkualitas dan 

berakselerasi tinggi; -------------------------------------------  

16.4.6 Adapun dasar hukum pelaksanaan berbagai kebijakan 

program/kebijakan diatas sebagai berikut: ---------------  

16.4.6.1 UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah yaitu pasal 25 

ayat 1, Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

Dunia Usaha dan masyarakat 

memfasilitasi, mendukung dan 

menstimulasi kemitraan yang saling 

membutuhkan, mempercayai, memperkuat 

dan menguntungkan; ---------------------------  

16.4.6.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No. 44 Tahun 1997, tentang Kemitraan 

pasal 5 ayat 1 yang berbunyi : Dalam 

Kegiatan Perdagangan pada Umumnya, 

Kemitraan Usaha besar dan usaha 

menengah dengan usaha kecil berlangsung 

dalam bentuk kerjasama pemasaran, 

Lokasi PT.ASTIL

Desa Tanamanang, 

Kec. Pahunga Lodu. 

Tambolaka

Waikabubak 

Waibakul

Waingapu 

BASIS PRODUKSI 
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BASIS PRODUKSI 
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PETA PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI RUMPUT LAUT

PULAU SUMBA
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penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan 

pasokan dari usaha kecil mitra usahanya 

untuk memenuhi kebutuhan yang 

diperlukan oleh usaha besar dan atau 

usaha menengah yang bersangkutan; -------  

16.4.6.3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur 

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah. 

Berdasarkan Perda ini Dinas Kelautan 

danPerikanan Kabupaten Sumba Timur 

mempunya fungsi: ------------------------------  

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai 

dengan lingkup tugasnya; -----------------  

2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan 

pelayanan umum; ---------------------------  

3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana 

Teknis Dinas dan Cabang Dinas; ---------  

16.4.6.4 Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai 

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

1. Menyusun rencana strategis (Renstra) 

Bidang Kelautan dan Perikanan 

berdasarkan Rencana Pembangunan 

Jangka menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten dan Kebijakan kepala daerah 

serta masukan dari komponen 

masyarakat untuk meningkatkan 

pelayanan penyelengaraan 

pemerintahan; -------------------------------  

2. Menyusun rencana kinerja Tahunan 

Dinas berdasarkan Rencana strategis 

(Renstra) Dinas sertamasukan dari 

komponen masyarakat untuk digunakan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ---  

3. Merumuskan kebijakan, pedoman, 

standart, norma dan petunjuk teknis 

penyelengaraan kelautan dan perikanan 
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berdasarkan kebijakan nasional 

kelautan dan perikanan; -------------------  

4. Merencanakan, menetapkan, mengawasi 

penerimaan dan pendapatan daerah 

bidang perikanan dan kelautan 

berdasarkan ketentuan dan peraturan 

yang berlaku untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD); -----------  

5. Melakukan penataan dan pengelolaan 

peralairan laut, kawsan pesisir dan 

pualu-pulau kecil serta pulau-pulau 

terluar provinsi berdasarkan ketentuan 

dan perundang-undangan yang berlaku 

untuk pengelolaan sumber daya 

kelautan dan perikanan 

secarabertanggung jawab; -----------------  

6. Mengendalikan pelaksaaan ekplorasi, 

ekploitasi melalui konservasi dan 

pengelolaan kekayaan laut 

sebataswilayah laut kewenangan 

kabupaten untuk kelestarian 

sumberdaya kelautan dan perikanan; ---  

7. Memberikan pelayan perijinan usaha 

kelautan dan perikanan yang menjadi 

kewenangan Kabupaten berdasarkan 

ketentuan peraturan dan perundangan 

yang berlaku untuk tercapainya 

pengelolaan sumberdaya kelautan dan 

perikanan secara bertanggungjawab; ----  

8. Melakukan pembinaan pelaksanaan 

kebijakan dan startegi serta prioritas 

pembangunan kelautan dan perikanan 

berdasarkan kebijakan Menteri Kelautan 

dan Perikanan agar sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan; ---------  
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9. Membina dan memotivasi kepala Bidang, 

Kepala UPTD dan bawahan lainnya 

melalui pendekatan kemanusiaan, 

menasehati dan pelatihan teknis untuk 

meningkatkan produktivitas kerja, 

pengembangan karier serta menjadi 

teladan dan motivator bagi masyarakat;  

10. Melaksanakan pembinaan Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk 

kelancaran pelaksnaan tugas; ------------  

11. Memberikan saran dan pertimbangan 

kepada atasan baik diminta atau tidak 

diminta dalam rangka pengambilan 

keputusan untuk menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan 

penyelengaraan pemerintahan di bidang 

kelautan dan perikanan; -------------------  

12. Melakukan koordinasi tugas dinas 

dengan instnasi/lembaga pemerintah 

pusat dan daerah serta pihak terkait 

guna tersinkronisasinya program dan 

terjalinnya kerjasama yang baik dalam 

pelaksanaan tugas; -------------------------  

13. Mengevaluasi pelaksaan tugas dinas 

guna menemukan permasalahan yang 

ada sekaligus pemecahannya sehingga 

hasilnya sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan; ----------------------------  

14. Menyusun dan menetapkan laporan 

AKIP, Penyelenggaraan pemerintahan, 

keterangan pertanggung jawaban, 

pengawasan melekat, budaya kerja, 

bulanan, triwulanan, tahunan dan 

laporan tugas pokok lainnya pada Dinas 

berdasarkan sumber data dan kegiatan 

yang telah dilakukan untuk 
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dipergunakan sebagai bahan masukan 

atasan; ----------------------------------------  

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan baik secara lisan naupun 

tertulis sesuai tugas dan fungsi agar 

tercipta kelancaran dalam pelaksanaan 

tugas; ------------------------------------------  

16.4.6.5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur 

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perizinan 

Usaha Perikanan; -------------------------------  

16.4.6.6 Peraturan Bupati Sumba Timur tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Perizinan Usaha Perikanan; -------------------  

16.4.6.7 Pedoman Umum Kemitraan Usaha 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Direktorat Jenderal Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Produksi Tahun 2009. 

Dijelaskan bahwa salah satu model 

kemitraan adalah, Model Kontrak Beli 

merupakan pola kemitraan dimana terjadi 

kerjasama antara usaha perorangan, 

kelompok dan badan usaha dengan 

perorangan, kelompok, koperasi 

Perusahaan Menengah/besar yang 

dituangkan dalam suatu perjanjian jual beli 

secara tertulis yang biasa dalam jangka 

waktu tertentu dan pada saat perjanjian 

kerjasama disaksikan oleh wakil dari 

Instansi terkait; ----------------------------------  

16.4.6.8 Perturan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sumba Timur No. 2 Tahun 2011 tentang 

Pendirian PT. Algae Sumba Timur Lestari 

(PT ASTIL)  merupakan BUMD berbentuk 

Perseroan Terbatas; -----------------------------  



  

halaman 42 dari 231 

 
 

SALINAN 

16.4.6.9 Akte pendirian Perseroan Terbatas  PT Algae 

Sumba Timur Lestari (ASTIL) No. 66 Tahun 

2011, oleh Notaris Pau Djara Liwe, SH; -----  

16.4.6.10 Dalam Akte pendirian ini diatur antara lain 

bahwa Ir. Maxon M. Pekuwali adalah 

pendiri PT ASTIL sekaligus Pemegang 

saham dan Komisaris. Namun dapat 

dijelaskan bahwa saham tersebut belum 

aktif sehingga, pencantuman nilai saham 

dalam akte notaris merupakan konsekuensi 

sebagai pendiri PT ASTIL; ----------------------  

16.4.6.11 Tugas dewan komisaris sebagai berikut : ---  

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam 

jam kerja kantor Perseroan berhak 

memasuki bangunan dan halaman dan 

atau tempat lain yang dipergunakan 

atau yang dikuasai oleh Perseroan dan 

berhak memeriksa semua pembukuan, 

surat dan alat bukti lainnya memeriksa 

dan mencocokkan keadaan uang kas 

dan lain-lain serta berhak untuk 

mengetahui segala tindakan yang telah 

dijalankan oleh direksi; --------------------  

2. Direksi dan setiap anggota direksi wajib 

untuk memberikan penjelasan tentang 

segala hal yang ditanyakan oleh dewan 

Komisaris; ------------------------------------  

16.5 Dugaan pelanggaran yang dilanggar oleh para Terlapor adalah: ---  

16.5.1 Pasal 18, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

bahwa pelaku Usaha dalam hal ini PT ASTIL tidak 

menguasai  penerimaan pasokan atau tidak mejadi 

pembeli tunggal atas rumput laut yang meyebabkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat seperti yang didugakan pada 

Terlapor I dan Terlapor II. Hal ini saya jelaskan bahwa 

proses jual beli antara Zona II dan Zona III berdasarkan 
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Nota Kesepakatan Kerjasama yang dibuat dan 

ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan diketehui 

oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jo Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997, 

tentang Kemitraan Jo Pedoman Umum Kemitraan 

Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Produksi Tahun 2009; ----------------------------------------  

16.5.2 Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa 

adanya pelaku usaha yang bersekongkol dengan pihak 

lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan 

maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan 

atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang 

baik dari jumlah kualitas maupun ketepatan waktu 

yang dipersyaratkan. Dimana dalam analisis 

investigator mengungkapkan bahwa persekongkolan 

dilakukan antara PT ASTIL dengan pihak lain, dalam 

hal ini pihak lain tersebut  adalah Ir. Maxon M. 

Pekuwali kami menyatakan tidak benar; ------------------  

16.5.3 Bahwa Ir. Maxon M. Pekuwali bukan pelaku usaha 

tetapi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Sumba Timur yang melaksanakan berbagai Kebijakan 

baik Undang-Undang maupun kebijakan pemerintah 

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

16.5.4 Bahwa tidak ada pelaku usaha lain sebagai pesaing 

dari PT ASTIL di Kabupaten Sumba Timur sesuai 

dengan prinsip pelaksanaan klaster Industri rumput 

laut dimana berbagai unit usaha (pembudidayaan, 

transaksi jual beli dan pengolahan serta pemasaran 

hasil) yang satu sama lain berhubungan secara 

fungsional dalam satu kawasan tertentu dan satu 

pengelolaan terpadu (kawasan adalah Pulau Sumba); --  
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16.6 Dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

dikaitan dengan fakta-fakta sebagai berikut: --------------------------  

16.6.1 Bahwa PT ASTIL bersama Zona II (pengumpul/pembeli) 

membuat Nota Kesepakatan Kerjsama, dimana didalam 

perjanjian tersebut terutama diatur tentang mutu 

produk (kandungan air dan kotoran) yang diterima oleh 

PT ASTIL;--------------------------------------------------------  

16.6.2 Bahwa Pembuatan Rekomendasi teknis didasarkan 

pada Peraturan Bupati Sumba Timur tentang petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2008 tentang 

Perizinan Usaha Perikanan pada pasal 18 point 4, baik 

untuk perorangan maupun untuk Korporasi, yang 

dibuat oleh Tim Teknis dan disetujui oleh Kepala Dinas 

Kelautan dan Perikanan; -------------------------------------  

16.6.3 Bahwa Nota kesepakatan Kerjasama PT ASTIL dengan 

Pengumpul/pembeli Zona II dilakukan oleh kedua 

belah pihak, dimana Dinas Kelautan dan Perikanan 

memfasilitasi adanya kesepakatan kerjasama sesuai 

UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 44 Tahun 1997, tentang Kemitraan dan 

Pedoman Umum Kemitraan Usaha Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan Direktorat Jenderal 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Tahun 

2009, sehingga atas dugaan adanya perilaku saya yang 

melarang penjualan rumput laut keluar dari Sumba 

Timur karena Jabatan rangkap saya adalah tidak 

benar, karena saya hanya melaksanakan ketentuan 

regulasi terkait kegiatan dan pembinaan teknis kepada 

semua stakeholder baik kepada pelaku usaha dan 

Pengusaha di bidang Kelautan dan Perikanan;-----------  

16.6.4 Bahwa proses penjualan/perdagangan PT ASTIL tidak 

hanya sebatas ATC Chips tetapi juga dimungkinkan 

untuk penjualan hasil laut lainnya seperti yang 

tercantum dalam Akte Pendirian Perseroan Terbatas   

PT ASTIL  yaitu: ------------------------------------------------  
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16.6.4.1 Menjalankan usaha dalam bidang 

Perdagangan; -------------------------------------  

1. Menjalankan usaha-usaha dibidang 

perdagangan; ---------------------------------  

2. Eksport dan Import; ------------------------  

3. Grosier, Supplier, Leveransier an 

comission house; ----------------------------  

4. Eksport - Import dan perdagangan hasil 

laut; --------------------------------------------  

5. Eksport – Import dan perdagangan 

peralatan perikanan; -------------------------  

16.6.4.2 Menjalankan usaha dalam bidang 

Perindustrian; ------------------------------------  

1. Industri pengolahan hasil perikanan 

(colstorage); -----------------------------------  

2. Industri pengolahan rumput laut; --------  

3. Industri pengolahan hasil-hasl laut; -----  

16.6.4.3 Menjalankan usaha dalam bidang 

pengangkutan darat dan laut; ----------------  

1. Menjalankan usaha-usaha dibidang 

transportasi; ----------------------------------  

2. Ekspedisi dan pergudangan; --------------  

16.6.4.4 Menjalankan usaha dalam bidang Kelautan 

dan Perikanan;-----------------------------------  

1. Menjalankan usaha-usaha dibidang 

kelautan dan perikanan; -------------------  

2. Industri kelautan dan perikanan; --------  

3. Perikanan darat/laut dan pertambakan.  

16.6.5 Bahwa penjualan rumput laut kering dapat juga 

dilakukan oleh PT ASTIL, selain karena kapasitas 

pabrik yang masih kecil dan untuk mendukung biaya 

operasional pabrik (biayas pegawai, pekerja, listrik, 

BBM, air,dll), maintenance atau pemeliharaan serta 

biaya pengembangan/investasi/aset pabrik; -----------  

16.7 Bahwa obyek perkara penguasaan pasokan oleh PT ASTIL tidak 

benar, karena penguasaan pasokan oleh PT ASTIL didasarkan 
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pada kebijakan klasterisasi Industri Pengolahan rumput laut oleh 

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI; ------------------------------  

16.8 Bahwa pasar bersangkutanyang dimaksudkan disini adalah pasar 

produk bukan pasar Geografis karena produk ini dijual belikan 

didaerah untuk diolah PT ASTIL sebelum dikirim keluar daerah 

sesuai dengan prinsip kebijakan klasterisasi Industri. Pengiriman 

rumput laut kering saat itu disebabkan kelebihan dari bahan 

baku; untuk membiayai operasional pabrik (pegawai, listrik, 

bahan bakar, dll) berhubung kapasitas pabrik yang masih kecil 

pada saat itu dan sesuai pual dengan akte pendirian PT ASTIL 

yang memiliki banyak bidang Usaha yaitu salah satunya usaha 

Perdagangan hasil laut; ----------------------------------------------------  

16.9 Bahwa tidak pernah ada instruksi lisan dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan tetapi Dinas Kelautan dan Perikanan memfasilitasi 

adanya kesepakatan kerjasama sesuai UU RI No. 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 44 Tahun 1997, tentang Kemitraan dan 

Pedoman Umum Kemitraan Usaha Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Perikanan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Produksi Tahun 2009; ----------------------------------------------  

16.10 Bahwa tidak semua Pengusaha Zona II menandatangani 

Kesepakatan Kerjasama dengan PT ASTIL,  Karena SIUP dan SIPPI 

atas nama Urbanus Aunung keluar setelah Rekomendasi Komisi B 

DPRD Kabupaten Sumba Timur tanggal 10 Desember 2014, 

dimana sejak dikeluarkannya Rekomendasi Komisi B tersebut 

tidak lagi membuat Nota Kesepakatan Kerjasama;--------------------  

16.11 Kronologis pembelian rumput laut jenis E. Cotonii oleh Urbanus 

Aunung di Kabupaten Sumba Timur: -----------------------------------  

16.11.1 Bahwa pada  tahun 2012, Urbanus Aunung sempat 

ke Sumba Timur untuk melakukan pembelian dan 

pengumpulan rumput laut kering untuk 

diantarpulaukan;  -------------------------------------------  

16.11.2 Bahwa di Sumba Timur Urbanus Aunung bersama 

saudaranya (Alm. Bpk. G.Y. Berry) sempat bertemu 

dengan Kepala Dinas kelautan dan Perikanan di 
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kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, dan 

disarankan kepada saudara Urbanus Aunung untuk 

melakukan pengurusan Izin Usaha Perikanan 

sebelum melakukan usaha pembelian/pengumpulan 

rumput laut untuk diantrapulaukan  sesuai dengan 

Perda Nomor 7 Tahun 2008, tentang Perizinan Usaha 

Perikanan; ----------------------------------------------------  

16.11.3 Bahwa setelah pulang dari kantor Dinas Kelautan dan 

Perikanan Urbanus Aunung tidak pernah muncul lagi 

untuk pengurusan izin sesuai saran yang 

disampaikan; -------------------------------------------------  

16.11.4 Bahwa bulan Oktober tahun 2014, Sdr. Urbanus 

Aunung datang lagi ke Sumba Timur dan langsung  

melakukan pembelian dan pengumpulan rumput laut 

kering jenis E. Cottonii di lokasi pembudidaya rumput 

laut di Kabupaten Sumba Timur tanpa memilik Izin 

Usaha Perikanan SIUP); ------------------------------------  

16.11.5 Bahwa setelah mendengar infomasi dari lapangan 

tentang pembelian dan pengumpulan rumput laut 

yang dilakukan oleh Sdr. Urbanus Aunung yang 

belum memiliki izin Usaha Pembelian dan 

Pengumpulan rumput laut tersebut, Dinas Kelautan 

dan Perikanan melalui Staf yang berada di lapangan 

(Salmon Watimena) meminta kepada Sdr. Urbanus 

Aunung untuk mengurus izin terlebih dahulu 

sebelum melakukan pembelian dan pengumpulan 

rumput laut; --------------------------------------------------  

16.11.6 Bahwa permintaan dari Dinas kelautan dan 

Perikanan tersebut tidak di respon secara baik oleh 

Sdr. Urbanus Aunung, bahkan terus melakukan 

pembelian dan pengumpulan rumput laut di lokasi 

pembudidaya diwilayah Kecamatan Pahunga Lodu; ---  

16.11.7 Bahwa pada tanggal 28  Oktober 2014 Petugas Dinas 

Kelautan dan Perikanan mendapat laporan bahwa 

Petugas Pol. PP menahan sebuah truk yang memuat 

rumput laut kering tanpa izin yang sedang 
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mengangkut rumput laut dari wilayah Kecamatan 

Pahunga Lodu ke Waingapu. Rumput laut diatas truk 

tersebut adalah milik Sdr. Urbanus Aunung yang 

tidak dilengkapi dengan surat Izin Usaha Perikanan 

dan Surat Izin Pembelian dan pengumpulan ikan. 

Selanjutnya truk yang berisi rumput laut kering 

tersebut digiring ke Kantor Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Sumba Timur; --------------------  

16.11.8 Bahwa petugas Dinas Kelautan dan Perikanan 

memberikan pembinaan kepada Sdr. Urbanus 

Aunung terkait pembelian dan pengumpulan rumput 

laut yang dilakukan tanpa memiliki Dokumen SIUP 

dan SIPPI sesuai ketentuan Undang-Undang RI. 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Perda 

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perizinan Usaha 

Perikanan, tetapi Sdr. Urbanus Aunung tidak mau 

mendengarkan pembinaan tersebut dan melakukan 

perlawanan dengan kata-kata yang tidak wajar 

(antara lain menyebutkan Undang-Undang Perikanan 

tersebut salah)  dan membanting Undang-Undang 

tersebut; -------------------------------------------------------  

16.11.9 Bahwa atas sikap yang tidak mau dibina dan 

melakukan perlawanan tersebut, maka Sdr. Urbanus 

Aunung bersama Truk yang memuat rumput laut di 

bawa ke Polres Kabupaten Sumba Timur untuk 

diproses lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku; -----  

16.11.10 Bahwa sampai Di Polres Sumba Timur Komandan 

Piket pada saat itu masih melakukan pembinaan dan 

meminta kepada Urbanus Aunung untuk dibina dulu 

di Dinas, namun yang bersangkutan tidak menerima 

saran tersebut, Selanjutnya Pol. PP membuat laporan 

polisi untuk diproses secara hukum; ---------------------  

16.11.11 Bahwa sampai saat ini proses hukum yang 

bersangkutan sudah sampai pada tahap P 21 

(Penyerahan barang bukti dan tersangka dari 
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Kepolisian Resort Sumba Timur kepada Kejaksaan 

Negeri Waingapu); -------------------------------------------  

16.11.12 Bahwa SIUP No. 06/SIUP.570/BPMPP/XII/2014 dan 

SIPPI No. 10/SIPPI.570/BPMPP/XII/2014 tanggal 23 

Desember 2014 atas nama Sdr. Urbanus Aunung 

diperoleh tanpa mendapatkan Rekomendasi Teknis 

dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Sumba Timur sesuai dengan Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Perizinan Usaha 

Perikanan dan Peraturan Bupati Sumba Timur 

tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda No. 7 

Tahun 2008 tentang Perizinan Usaha Perikanan pada 

Pasal 18 point d; ---------------------------------------------  

16.12 Bahwa sebagian besar rumput laut yang diproduksi oleh petani 

pada tahun 2014 dijualoleh pengumpul/pedagang ke PT ASTIL. 

Adapun harga  pembelian rumput laut oleh PT ASTIL kepada 

pengusaha Zona II disesuaikan dengan harga pasaran yang 

diakses melalui Jaringan Sumber Daya (JaSuDaNet) dengan 

melihat kualifikasi rumput laut yang diminta, kandungan air dan 

kotoran, sehingga tidak terjadi monopsoni; ----------------------------  

16.13 Bahwa pembelian rumput laut kering oleh PT ASTIL pada tahun 

2010 s/d 2015 bukan hanya dari wilayah Sumba Timur saja, 

tetapi juga dari daerah lain, seperti Sumba Barat Daya, Sabu, 

Flores dan Bima/Lombok; -------------------------------------------------  

16.14 Bahwa Catatan yang ada pada Rekomendasi Teknis didasarkan 

pada Rekomendasi Komisi B DPRD Kabuapten Sumba Timur No. 

DPRD.170/131/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 pada point 

ke 2 yang berbunyi : Bagi Badan Usaha, Perusahaan, perorangan 

yang telah mengantongi izin dalam proses pembelian dan 

penjualan rumput laut, bertanggung jawab menjamin 

ketersediaan kebutuhan pabrik sesuai kapasitas produksi, dan 

proses penjualan diluar pabrik dapat dilakukan setelah memenuhi 

kapasitas produksi pabrik; ------------------------------------------------  

16.15 Bahwa pencantuman catatan pada SIPPI yang menyatakan           

“Rumput laut jenis E. Cottonii hasil pembelian dan pengumpulan 

diutamakan dijual untuk memenuhi kebutuhan operasional       
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PT ASTIL dan Penjualan jenis E. Cottonii keluar daerah dapat 

dilakukan apabila stok PT ASTIL terpenuhi. Dokumen 

rekomendasi teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Sumba Timur hanya berlaku sampai dengan bulan Agustus 2015. 

Setelah itu penerbitan SIPPI baik oleh Perusahaan baru maupun 

Perusahaan yang melakukan perpanjangan SIPPI tidak ada lagi 

catatan seperti tersebut diatas. Saat ini perusahaan yang 

melakukan usaha rumput laut sudah sebanyak 22 Pengusaha 

(Pengusaha berbadan hukum 9 buah, Pengusaha perorangan 10 

buah dan 1 buah Koperasi rumput laut;--------------------------------  

16.16 Bahwa pencantuman catatan pada SIPPI pada Rekomendasi 

Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. 

Sumba Timur merupakan pelaksanaan Sistem Klaster Industri 

pengolahan Rumput Laut di Kabupaten Sumba Timur; --------------  

16.17 Bahwa seluruh Pengusaha di wilayah Zona II diharuskan 

melakukan Nota Kesepakatan Kerjasama jual beli rumput laut 

dengan PT ASTIL merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang 

RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 1997, 

tentang Kemitraan pasal Jo Pedoman Umum Kemitraan Usaha 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Direktorat Jenderal 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Tahun 2009; -----------  

16.18 Bahwa menurut Terlapor II tidak ada sistem monopoli, pemusatan 

ekonomi dan persaingan usaha tidak sehat karena merupakan 

pelaksanaan Sistem Klaster Industri Pengolahan Rumput Laut 

sesuai di Kabupaten Sumba Timur dan merupakan pelaksanaan 

dari Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No. 44 Tahun 1997, tentang Kemitraan pasal Jo Pedoman Umum 

Kemitraan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi 

Tahun 2009; -----------------------------------------------------------------  

16.19 Bahwa dijelaskan diatas pembelian rumput laut oleh PT ASTIL 

disesuaikan dengan harga pasaran yang berlaku pada saat itu, 

dimana harga didasarkan pada informasi yang diakses melalui 

Jaringan Sumber Daya (JaSuDaNet). Sehingga informasi harga 
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pasaran tersebut dapat diakses oleh pelaksana zona II dan 

dianalis apakah harga yang disampaikan oleh zona III tersebut 

wajar atau tidak; ------------------------------------------------------------  

16.20 Bahwa tidak ada Persengkongkolan untuk menghambat produksi 

dan atau pemasaran barang pelaku usaha pesaingnya, karena 

usaha rumput laut Sumba Timur dalam kerangka pelaksanaan 

Klasterisasi Industri Pengolahan rumput Laut, Atas dugaan 

adanya pelaku usaha yang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau 

jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi 

berkurang baik dari jumlah kualitas maupun ketepatan waktu 

yang dipersyaratkan. Dimana dalam analisis investigator 

mengungkapkan bahwa persekongkolan dilakukan antara           

PT ASTIL dengan pihak lain, dalam hal ini pihak lain tersebut  

adalah Ir. Maxon M. Pekuwali kami menyatakan tidak benar; ------  

16.20.1 Bahwa Terlapor II bukan pelaku usaha tetapi Kepala 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba 

Timur yang melaksanakan berbagai Kebijakan baik 

Undang-Undang maupun kebijakan pemerintah 

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

16.20.2 Bahwa tidak ada pelaku usaha lain sebagai pesaing 

dari PT ASTIL di Kabupaten Sumba Timur sesuai 

dengan prinsip pelaksanaan klaster Industri rumput 

laut dimana berbagai unit usaha (pembudidayaan, 

transaksi jual beli dan pengolahan serta pemasaran 

hasil) yang satu sama lain berhubungan secara 

fungsional dalam satu kawasan tertentu dan satu 

pengelolaan terpadu (kawasan adalah Pulau Sumba);  

16.21 Bahwa Terlapor II Ir. Maxon M. Pekuwali bukan Pelaku Usaha, 

tetapi adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Sumba Timur dan salah satu Komisaris PT ASTIL, karena 

persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama 

yang dilakukan oleh pelaku usaha denganpelaku usaha lain 

dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi 

kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; ------------------------  
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16.22 Bahwa Terlapor II Ir. Maxon M. Pekuwali,  tidak memiliki saham 

aktif pada PT ASTIL begitu juga dengan Drh. Palulu P. Ndima, 

M,.Si, I Gusti Ayu Nyoman Sitawati dan Ratnawati F.L. Banepa, 

S.Pi. Saham senilai Rp. 47.000.000 yang tercantum dalam Akte 

Pendirian PT ASTIL adalah pencantuman nilai saham sebagai 

konsekuensi sebagai pendiri PT ASTIL. Sampai saat ini para 

pemegang saham tersebut diatas  belum pernah menerima 

Deviden hasil keuntungan PT ASTIL; ------------------------------------  

16.23 Bahwa penambahan catatan pada rekomendasi Teknis di 

dasarkan pada Rekomendasi Komisi B DPRD kabuapten Sumba 

Timur No. DPRD.170/131/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 

pada point ke 2 yang berbunyi : Bagi badan Usaha, Perusahaan, 

perorangan yang telah mengantongi izin dalam proses pembelian 

dan penjualan rumput laut, bertanggung jawab menjamin 

ketersediaan kebutuhan pabrik sesuai kapasitas produksi, dan 

proses penjualan diluar pabrik dapat dilakukan setelah memenuhi 

kapasitas produksi pabrik; ------------------------------------------------  

16.24 Bahwa Nota Kesepakatan Kerjasama yang dibuat dan 

ditandatangani oleh dua belah pihak terkait dengan pembelian 

rumput laut tersebut dan diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan 

dan Perikanan merupakan pelaksanaan dari  UU RI No. 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu pasal 25 

ayat 1, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 

1997, tentang Kemitraan pasal 5 ayat 1 Jo Pedoman Umum 

Kemitraan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi 

Tahun 2009; -----------------------------------------------------------------  

16.25 Bahwa tidak benar terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh   

PT ASTL dan Ir. Maxon M. Pekuwali karena Ir. Maxon M. Pekuwali 

merupakan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Sumba Timur yang menandatangani Kesepakatan Kerjasama 

sesuai Pedoman Umum Kemitraan Usaha Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan Direktorat Jenderal Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2009; ------------------------------  

16.26 Bahwa tidak ada persengkongkolan untuk menghambat produksi 

dan atau pemasaran barang pelaku usaha pesaingnya, karena 



  

halaman 53 dari 231 

 
 

SALINAN 

usaha rumput laut Sumba Timur dalam kerangka pelaksanaan 

klasterisasi Industri Pengolahan rumput Laut; dimana kegiatan 

hulu sampai hilir dalam usaha rumput laut dilakukan dalam satu 

kawasan tertentu dan pengelolaan yang terpadu, sehingga unsur 

bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan 

atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya 

dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau 

dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari 

jumlah, kualitas, maupun ketapatan waktu yang dipersyaratkan 

tidak terpenuhi; -------------------------------------------------------------  

16.27 Bahwa kesimpulannya tidak ada pelanggaaran terhadap : ----------  

16.27.1 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh 

PT ASTIL berupa tidak adanya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat dalam 

perdagangan rumput laut jenis E. Cottonii produksi 

Sumba Timur  karena pelaksanaan perdagangan 

Rumput laut Sumba Timur sesuai dengan UU RI No. 

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah yaitu pasal 25 ayat 1, Jo Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 1997, 

tentang Kemitraan pasal 5 ayat 1 Jo Pedoman Umum 

Kemitraan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan Direktorat Jenderal Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Produksi Tahun 2009 dan 

Klasterisasi Industri Pengolahan rumput Laut oleh 

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan Tahun 2009; -------------------------------------  

16.27.2 Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh 

PT ASTIL dan Ir. Maxon M. Pekuwali berupa 

persekongkolan dalam perdagangan rumput laut jenis 

E. Cottonii produksi Sumba Timur karena 

pelaksanaan perdagangan rumput laut Sumba Timur 

sesuai dengan UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu pasal 25 ayat 

1, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

44 Tahun 1997, tentang Kemitraan pasal 5 ayat 1 Jo 
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Pedoman Umum Kemitraan Usaha Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan Direktorat Jenderal 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Tahun 

2009 dan Klasterisasi Industri Pengolahan rumput 

Laut oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2009; ---------------  

17. Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur PT ASTIL 

tanggal 17 Maret 2016 yang ditanda-tangani oleh Kuasa Hukum Terlapor 

I (I Wayan Mudita, SH.M.Kn., I Gusti Ngurah Artana, SH., Aditya Dwi 

Putra, SH., Ayu Putu Eka Susanti Dewi, SH.,Para Advokatpada kantor 

Hukum:ANTARIKSA & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan By Pass 

Ngurah Rai No.5 (simpang dewa rucci) Komplek Pertokoan Segitiga Emas 

Kav. 12 Kuta Badung, Bali), Terlapor I menyampaikan Tanggapan 

terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya menguraikan 

hal-hal sebagai berikut: (vide bukti T1.2): ---------------------------------------  

17.1 Terlapor I menyatakan tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat; ------------------------------------------  

17.2 Bahwa PT Algae Sumba Timur Lestari, Perseroan Terbatas yang 

didirikan berdasarkan Akta No. 66 Tanggal 26 Agustus 2011 yang 

dibuat oleh Pau Djara Liwe, SH., Notaris di Jalan Ahmad Yani 

Komplek Ruko Blok A No. 1 Waingapu, Sumba Timur, Nusa 

Tenggara Timur, berkedudukan di Waingapu, Kabupaten Sumba 

Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur; ----------------------------------  

17.3 Terlapor I adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara 

Timur berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan pada tanggal 

26 Agustus 2011 sebagaimana akta pendirian Perseroan Terbatas 

PT ALGAE SUMBA TIMUR LESTARI No. 66 Tanggal 26 Agustus 

2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Pau Djara Liwe, Sarjana 

Hukum, Notaris yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Kompleks 

Ruko Blok A No. 1 Waingapu Sumba Timur Nusa Tenggara Timur 

dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia sebagaimana keputusan  Menteri Hukum dan 

Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU-
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21637.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum 

Perseroan pada tanggal 25 April 2012; ----------------------------------  

17.4 Terlapor I didirikan berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur sebagaimana 

tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Sumba Timur Nomor: 27/DPRD/2010, 

tertanggal 13 Desember 2010 tentang persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur 

tentang pendirian PT Algae Sumba Timur Lestari, dan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumba Timur No. 2 Tahun 2011, tanggal 10 

Januari 2011 tentang pendirian PT Algae Sumba Timur Lestari, 

dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur No. 2 Tahun 

2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah 

pada PT Algae Sumba Timur Lestari; ------------------------------------  

17.5 Bahwa adapun Pemegang saham dan Pengurus perusahaan       

PT Algae Sumba Timur Lestari adalah sebagai berikut: --------------  

17.5.1 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, 

pemegang 11.681.638 (sebelas juta enam ratus 

delapan puluh satu ribu enam ratus tigapuluh 

delapan) helai saham, dengan nilai nomimal 

seluruhnya sebesar Rp 11.681.638.000,- (sebelas 

milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus 

tigapuluh delapan ribu rupiah); ----------------------------  

17.5.2 Nyonya I Gusti Ayu Nyoman Sitawati, pemegang 

47.000 (empat puluh tujuh ribu) helai saham, dengan 

nilai nomimal seluruhnya sebesar Rp 47.000.000,- 

(empat puluh tujuh juta rupiah); ---------------------------  

17.5.3 Tuan drh. Palulu Pabundu Ndima, M.Si, pemegang 

47.000 (empat puluh tujuh ribu) helai saham, dengan 

nilai nomimal seluruhnya sebesar Rp 47.000.000,- 

(empat puluh tujuh juta rupiah); ---------------------------  

17.5.4 Tuan Ir. Maxon M. Pekuwali, M.Si, pemegang 47.000 

(empat puluh tujuh ribu) helai saham, dengan nilai 

nomimal seluruhnya sebesar Rp 47.000.000,- (empat 

puluh tujuh juta rupiah); ------------------------------------  
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17.5.5 Nyonya Ratnawati F.L.Banepa, S.Pi, pemegang 47.000 

(empat puluh tujuh ribu) helai saham, dengan nilai 

nomimal seluruhnya sebesar Rp 47.000.000,- (empat 

puluh tujuh juta rupiah); ------------------------------------  

17.5.6 Bahwa Pengurusan Perseroan: -----------------------------  

17.5.6.1 Direktur Nyonya I Gusti Ayu Nyoman Sitawat; 

17.5.6.2 Komisaris Utama Tuan Ir. Juspan, M.Si; ------  

17.5.6.3 Komisaris Tuan Ir. Maxon M. Pekuwali, M.Si;  

17.5.6.4 Komisaris Tuan Drs. Charles U.R. Samapaty;  

17.6 Bahwadari apa yang diuraikan tersebut diatas benar PT Algae 

Sumba Timur Lestari, adalah merupakan Pelaku Usaha, yang 

melakukan pengolahan rumput laut di wilayah Sumba Timur, 

yang menurut zona-nya berada pada zona III (vide hal. 18 LDP); --  

17.7 Bahwa adapun dokumen dan surat yang pernah diterima oleh 

Terlapor I sebagaimana yang di-arsip dan diberikan kepada kami 

selaku Tim Advokat-nya adalah sebagai berikut:  ---------------------  

No. No Surat Tanggal Perihal tanda tangan 

surat 

1. 140/KPD-

SBY/VI/2015 

23 Juni 2015 Undangan 

Klarifikasi 

Laporan 

M. Hadi Susanto, 

KPPU Kantor 

Perwakilan Surabaya 

2. 258/KPD-

SBY/X/2015 

30 Oktober 

2015 

Surat Panggilan 

penyelidikan  

Aru Armando, KPPU 

Kantor Perwakilan 

Surabaya 

3. 272/KPD-

SBY/X/2015 

30 November 

2015 (30 

Oktober 2015) 

Permintaan 

Dokumen 

Aru Armando, KPPU 

Kantor Perwakilan 

Surabaya 

4. 290/KPPU/MK-

PP/II/2016 

25 Februari 

2016 

Surat Panggilan 

Sidang Majelis 

Komisi  

M.Nawir Messi, 

Ketua Majelis Komisi 

KPPU  

5. 15/KMK/Kep/II/2016 25 Februari 

2016 

Petikan 

Keputusan Majelis 

Komisi tentang 

Jangka waktu 

Pemeriksaan 

Pendahuluan 

Ir. Muhammad 

Nawir Messi, M.Sc 

Ketua Majelis Komisi 

KPPU 

6. 291/KPPU/MK-

PP/II/2016 

25 Februari 

2016 

Surat Panggilan  M.Nawir Messi 

7. 480/AK/KMK-

PP/II/2016 

25 Februari 

2016 

Perihal 

Pemberitahuan 

Pemeriksaan 

M.Nawir Messi, 

KPPU 
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Pendahuluan 

Perkara Nomor 

21/KPPU-L/2015 

8. - 2 Maret 2016 Laporan Dugaan 

Pelanggaran 

Tim Investigator 

 

17.8 Bahwa Tim Advokat Terlapor I menganalisa atas surat dan 

dokumen yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha Kantor Perwakilan Surabaya dan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Republik Indonesia terdapat ketidak 

konsistenan atas peneraan nomor laporan dan hal lainnya 

sehingga surat itu secara subtansi adalah menjadi surat yang 

cacat formil; ------------------------------------------------------------------  

17.9 Bahwa pada Surat Nomor 140/KPD-SBY/VI/2015, tertanggal 23 

Juni 2015, Perihal Undangan Klarifikasi Laporan, yang ditujukan 

kepada Ir. I.G.A. Nyoman Sitawati Direktur PT Algae Sumba Timur 

Lestari, surat mana ditandatangani oleh Bapak M. Hadi Susanto, 

KPPU Kantor Perwakilan Surabaya pada alinea 2 tertulis redaksi, 

yaktu: saat ini, KPPU sedang menangani laporan nomor 

21/KPPU-LAP/III/2015 tentang dugaan pelanggaran UU No. 5 

tahun 1999 terkait praktek monopoli yang dilakukan oleh PT ASTIL 

(ALGAE SUMBA TIMUR NTT). Untuk mendapatkan 

informas…………..dst, Jika disandingkan dengan surat yang 

dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik 

Indonesia (vide surat dan petikan keputusan No. 4, 5, 6 7 tersebut 

diatas) terdapa perbedaan tentang “NOMOR LAPORAN”; Pada 

surat yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Perwakilan Surabaya menerakan Nomor Laporan: 21/KPPU-

LAP/III/2015, sedangkan pada surat dan petikan keputusan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 

menerakan Nomor Laporan 21/KPPU-L/2015; Bahwa dengan 

adanya perbedaan Nomor Laporan yang diterakan oleh Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dengan Nomor 

Laporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Surabaya 

menjadikan surat tersebut adalah surat yang cacat formal; --------  

17.10 Bahwa pada Surat Nomor 272/KPD-SBY/X/2015, tertanggal 30 

November 2015 (30 Oktober 2015), Perihal Permintaan Dokumen, 
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yang ditujukan kepada Direktur PT. Algae Sumba Timur Lestari 

(ASTIL), surat mana ditandatangani oleh Bapak Aru Armando, 

KPPU Kantor Perwakilan Surabaya, terdapat 2 (dua) tempos 

(waktu) tentang pengeluarannya, yaitu pada bagian atas 

menerakan tanggal 30 November 2015 sedangkan pada bagian 

bawah menerakan tanggal 30 Oktober 2015; Bahwa dengan 

adanya perbedaan tanggal ini menyebabkan Tempos (waktu) yang 

berbeda sehingga surat yang seperti ini adalah menjadi surat yang 

cacat formal; -----------------------------------------------------------------  

17.11 Bahwa pada Satu (1) bendel berkas (dokumen) Laporan Dugaan 

Pelanggaran, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim 

Investigator atas nama: 1) Bapak Helmi Nurjamil, SH., M.H.; 2) 

Bapak M Gadmon Kaisar, SH., M.H.; 3) Bapak Romi Pradhana 

Arya,S.E., tidak menggunakan kop surat dan tidak menggunakan 

stample Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia; 

Bahwa terhadap Satu (1) bendel berkas (dokumen) Laporan 

Dugaan Pelanggaran yang dikeluarkan tersebut menjadi tidak 

sah, karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum 

atas berkas tersebut; -------------------------------------------------------  

17.12 Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas, kami selaku Tim 

Advokat Terlapor I mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis 

Komisi Pemeriksa Pendahulan untuk menyatakan Laporan 

Dugaan Pelanggaran yang ditujukan kepada Terlapor I adalah 

cacat hukum karena dibuat dengan surat dan dokumen yang 

cacat hukum; ----------------------------------------------------------------  

17.13 Bahwa tanggapan atas materi fakta yang ada di Laporan Dugaan 

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

17.13.1 Halaman 11 poin 8.2 tentang Pendanaan (Biaya 

Operasional) PT ASTIL; pada bagian kolom-nya 

disebutkan PT ASTIL telah melakukan kegiatan mulai 

tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012; -----------------------  

17.13.2 Halaman 12 poin 8.3 tentang produksi dan penjualan 

PT ASTIL, angka 2; pada bagian kolom-nya disebutkan 

PT ASTIL telah melakukan kegiatan mulai tahun 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015;  -----------------------  



  

halaman 59 dari 231 

 
 

SALINAN 

17.13.3 Halaman 13 kolom “data penjualan PT Algae Sumba 

Timur Lestari”; pada bagian kolom-nya disebutkan    

PT ASTIL telah melakukan kegiatan mulai tahun 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015; ------------------------  

17.13.4 Halaman 20 poin 11.2 “selama tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2015, jumlah pembelian rumput laut 

yang dilakukan oleh PT ASTIL adalah sbb”; pada 

bagian kolom-nya disebutkan PT ASTIL telah 

melakukan kegiatan mulai tahun 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 dan 2015; ----------------------------------------  

17.14 Bahwa fakta terkait PT. Algae Sumba Timur Lestari dikatakan 

telah melakukan kegiatan usaha sebelum tahun 2011 

sebagaimana yang diuraikan pada poin 1 (satu) sampai dengan 

poin 4 (empat) tersebut diatas tentu tidak benar, karena sesuai 

akta pendirian Perseroan Terbatas PT Algae Sumba Timur Lestari 

No. 66 Tanggal 26 Agustus 2016, PT Algae Sumba Timur Lestari 

baru dibentuk dan didirikan pada tanggal 26 Agustus 2006, dan 

terhadap PT Algae Sumba Timur Lestari baru sah menjadi badan 

hukum pada tanggal 25 April 2012 sebagaimana surat 

Persetujuan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 

AHU-21637.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan 

Hukum Perseroan; ----------------------------------------------------------  

17.15 Bahwa tanggapan atas materi analisis yang ada di Laporan 

Dugaan Pelanggaran sebagai berikut: -----------------------------------  

17.15.1 Halaman 26 poin 15 “menguasai penerimaan pasokan 

atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa”; 

pada bagian kolom-nya disebutkan PT ASTIL telah 

melakukan kegiatan mulai tahun 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 dan 2015; ----------------------------------------  

17.15.2 Halaman 31 poin 18.1 “bersengkongkol dengan pihak 

lain”, 1) bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8  UU No. 7 

tahun 2015 dijelaskan mengenai pengertian 

persengkongkolan yaitu: persengkokolan…….dst. ------  

17.16 Bahwa materi analisis poin 1 (satu) tersebut diatas tentu tidak 

benar, karena sesuai akta pendirian Perseroan Terbatas             

PT Algae Sumba Timur Lestari No. 66 Tanggal 26 Agustus 2016, 
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PT Algae Sumba Timur Lestari baru dibentuk dan didirakan pada 

tanggal 26 Agustus 2006, dan terhadap PT Algae Sumba Timur 

Lestari baru sah menjadi badan hukum pada tanggal 25 April 

2012 sebagaimana surat Persetujuan Pengesahan dari Menteri 

Hukum dan Ham RI Nomor AHU-21637.AH.01.01.Tahun 2012 

tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;------------------------  

17.17 Bahwa materi analisis poin 2 (dua) tersebut diatas tentu tidak 

benar, karena UU No. 7 tahun 2015 adalah tentang Pengesahan 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama 

dibidang Pertahanan, dan pada UU No. 7 tahun 2015 tersebut 

tidak ada pasal 1 angka 8; ------------------------------------------------  

17.18 Bahwa sehubungan dengan tidak benarnya atas materi fakta dan 

materi analisis tersebut, maka apa yang diuraikan oleh Tim 

Investigator dalam berkas laporan dugaan pelanggaran  menjadi 

materi fakta dan materi analisis yang cacat hukum dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya sepatutnya Ketua 

dan Anggota Majelis Komisi yang memeriksa pendahuluan ini 

dapat menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran ini adalah cacat 

hukum dan menghentikan seluruh proses hukum  yang ada 

dengan tidak melanjutkan ke proses lanjutan; ------------------------  

17.19 Bahwatelah diuraikan diatas, PT Algae Sumba Timur Lestari 

dibentuk dan didirikan berdasarkan, yaitu: ----------------------------  

17.19.1 Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tertuang dalam 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Sumba Timur Nomor: 27/DPRD/2010, 

tertanggal 13 Desember 2010 tentang persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Sumba Timur tentang pendirian PT Algae Sumba 

Timur Lestari; --------------------------------------------------  

17.19.2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur No. 2 

Tahun 2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang 

pendirian PT Algae Sumba Timur Lestari; ----------------  

17.19.3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur No. 2 

Tahun 2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang 
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Penyertaan Modal Daerah pada PT Algae Sumba Timur 

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

17.20 Bahwa PT Algae Sumba Timur Lestari, Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur berbentuk 

Perseroan Terbatas, dan sesuai dengan  pasal 3 Akta No. 66 

Tanggal 26 Agustus 2016, PT Algae Sumba Timur Lestari 

mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan, yakni sebagai 

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

17.20.1 Maksud dan Tujuan Perseroan ialah menjalankan 

usaha dalam bidang perdagangan, menjalankan usaha 

dalam bidang Perindustrian dan menjalankan usaha 

dalam bidang Pengangkuatan darat dan laut; -----------  

17.20.2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas 

Perseroan dapat melaksanakan kegiataan usaha 

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

17.20.2.1 Menjalankan usaha dalam bidang 

Perdagangan, antara lain:----------------------  

 Menjalankan menjalankan usaha-usaha 

dalam bidang perdagangan;   

 Eksport dan import; 

 Grossier, supplier, leveransier dan 

commision house; 

 Eksport-import dan perdagangan hasil 
laut; 

 Eksport-import dan perdagangan 
peralatan perikanan; 

17.20.2.2 Menjalankanusaha dalam bidang 

Perindustrian, antara lain: ---------------------  

 Industri pengolahan hasil perikanan 
(coldstorage); 

 Industri pengolahan rumput laut; 

 Industri pengolahan hasil-hasil laut; 

17.20.2.3 Menjalankan usaha dalam bidang 

Pengangkutan Laut dan Darat, antara lain:  

 Menjalankan usaha-usaha dibidang 

transportasi; 

 ekspedisi dan pergudangan; 

17.20.2.4 menjalankan usaha dibidang Kelautan dan 

Perikanan, antara lain: -------------------------  
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 Menjalankan usaha-usaha dibidang 
kelautan dan perikanan; 

 Industri kelautan dan perikanan;  

 Perikanan darat/laut dan pertambakan; 

17.20.3 Bahwa PT Algae Sumba Timur Lestari, saat ini 

menjalankan kegiatan usaha dibidang industri 

pengolahan rumput diwilayah Kabupaten Sumba 

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

17.21 Bahwa adapun untuk pengembangan rumput laut di wilayah 

Nusa Tenggara Timur dibentuk sistem klaster yang dibuat oleh 

Tim Fasilitas Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TF-

PPED) komoditi rumput laut Nusa Tenggara Timur yang 

dikoordinir oleh Bank Indonesia Kupang bersama Direktorat 

Usaha dan Investasi, Direktorat Jendral Pengolahan dan 

Pemasaran hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia, dengan penanganan pada tiga zona, yang 

berada pada kawasan Kabupaten Sumba Timur: --------------------  

17.21.1 Zona I (Zona Produsen); --------------------------------------  

Zona ini merupakan zona produsen (pembibit dan 

pembudidaya) yang menghasilkan bibit yang bermutu 

guna dibudidayakan sehingga menghasilkan hasil 

panen yang bermutu sesuai permintaan zona III. -------  

17.21.2 Zona II (Kelembagaan); ---------------------------------------  

17.21.2.1 Zona inimerupakan zona yang bertanggung 

jawab terhadap pembinaan mutu produk 

dan permodalan bagi pembudidaya; ---------  

17.21.2.2 Jumlah pengusaha di zona II saat ini 

sebanyak 18 (delapan belas) pengusaha 

(berbadan hukum: 10 Pengusaha, 

perorangan: 7 Pengusaha dan 1 Koperasi, 

yaitu Koperasi Matamara yang 

berkedudukan di Hanggaroru Desa 

Tanamang); ---------------------------------------  

17.21.3 Zona III (Industri); ---------------------------------------------  

17.21.3.1 Zona III (Pengolahan dan pemasaran 

rumput laut dan hasil olahan/ATC Chips) 

adalah zona yang melakukan pembelian 



  

halaman 63 dari 231 

 
 

SALINAN 

rumput laut kering (bahan baku) dari zona 

II, kemudian memproses berupa Chips 

(ATCC) dan memasarkan; ----------------------  

17.21.3.2 Penentuan harga bahan baku (raw material) 

yang diambil dari Zona II didasarkan pada 

harga pasaran melalui jaringan sumber 

daya (JaSuDa.Net), per tanggal 30 

September 2015; --------------------------------  

17.21.3.3 harga E Cottoni di surabaya Rp 11.000,-

/Kg di tingkat eksportir (trader). Harga di 

tingkat collector Surabaya berkisar antara 

Rp 8.000,- - Rp 8.500,-/Kg; -------------------  

17.21.3.4 Berdasarkan harga di tingkat collector di 

Surabaya (jawa timur) tersebut, maka pihak 

pabrik hanya bisa menerima dengan harga 

Rp 7.000,-/Kg; -----------------------------------  

17.21.3.5 Penentuan harga diatas dengan 

mempertimbangkan biaya-biaya yang 

dikeluarkan saat mengirim barang tersebut 

keluar daerah seperti biaya packing, 

transportasi darat, ekspedisi (container), 

retribusi dan penyusutan; ---------------------  

17.21.3.6 Selisih harga rumput laut kering yang dibeli 

oleh pengusaha rumput laut di zona II pada 

tingkat petani diharapkan maksimal        

Rp 2.000,-/Kg dari harga pabrik 

(tergantung jarak lokasi budidaya); ----------  

17.22 Bahwa penepatan Kabupaten Sumba Timur sebagai salah satu 

kawasan Minapolitan yang berbasis klaster industri rumput laut 

tahun 2010, melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikatan 

RI No. Kep.32/Men/2010, yang mana melalui program ini 

diharapkan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan 

secara terintegrasi, efisien berkualitas dan berakselerasi tinggi; 

17.23 Bahwa adapun dasar hukum pelaksanaan berbagai kebijakan 

program tersebut diatas adalah sebagai berikut: --------------------  
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17.23.1 UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil 

dan menengah yaitu pasal 25 ayat 1, Pemerintah, 

pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat 

memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi 

kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, 

memperkuat dan menguntungkan; -----------------------  

17.23.2 Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 1997, tentang 

kemitraan pasal 5 ayat 1 berbunyi: dalam kegiatan 

perdagangan pada umumnya, kemitraan usaha besar 

dan usaha menengah dengan usaha kecil 

berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, 

penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan 

dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi 

kebutuhan yang diperlukan olehusaha besar dan 

atau usaha menengah yang bersangkutan; -------------  

17.23.3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur No. 4 

Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas-

dinas daerah; -------------------------------------------------  

17.23.4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur No. 7 

Tahun 2008 tentang Perizinan Usaha Perikanan; ------  

17.23.5 Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 

2008 tentan Perizinan Usaha Perikanan; ----------------  

17.23.6 Pedoman umum kemitraan usaha pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan Direktorat Jendral 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Thaun 

2009; -----------------------------------------------------------  

17.23.7 Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tertuang 

dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Sumba Timur Nomor: 

27/DPRD/2010, tertanggal 13 Desember 2010 

tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur tentang 

pendirian PT Algae Sumba Timur Lestari; ---------------  
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17.23.8 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur No. 2 

Tahun 2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang 

pendirian PT  Algae Sumba Timur Lestari; --------------  

17.23.9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur No. 2 

Tahun 2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang 

Penyertaan Modal Daerah pada PT Algae Sumba 

Timur Lestari; ------------------------------------------------  

17.23.10 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Algae Sumba 

Timur Lestari (PT ASTIL) No. 66 3 Akta No. 66 Tanggal 

26 Agustus 2016, Jo. UU RI No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas; -------------------------------  

17.24 Bahwa sebagaimana ketentuan hukum yang diuraikan tersebut 

diatas, PT Algae Sumba Timur Lestari dalam melakukan kegiatan 

usaha industri pengelolaan rumput laut di Kabupaten Sumba 

Timur pada zona III, adalah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku; --------------------------------  

17.25 Bahwa Pasal 50 huruf a Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan bahwa: “yang 

dikecualikan dari Undang-undang ini adalah perbuatan dan atau 

perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-

undanga yang berlaku”; --------------------------------------------------  

17.26 Bahwa sesuai dengan lampiran Keputusan komisi pengawas 

persaingan usaha Nomor : 253/KPPU/Kep/VII/2008 Tentang 

Pedoman pelaksanaan ketentuan pasal 50 huruf a Undang-

undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat, yang dimaksud dengan 

Perbuatan dapat dilihat dalam penjelasan perbuatan seperti 

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

17.26.1 Bahwa kataKata “perbuatan” dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sesuatu 

yang diperbuat (dilakukan) --------------------------------  

17.26.2 Selanjutnya jika dikaitkan dengan ketentuan dalam 

BAB IV Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang 

mengatur tentang “Kegiatan Yang Dilarang” yang 

kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 17 
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sampai dengan Pasal 24 berupa suatu larangan bagi 

pelaku usaha untuk melakukan sesuatu, maka 

kata ”kegiatan” maknanya sama dengan ”perbuatan” 

untuk melakukan sesuatu. Demikian juga jika 

dikaitkan dengan ketentuan dalam BAB V yang 

mengatur mengenai “Posisi Dominan” yang kemudian 

dijabarkan dalam ketentuan Pasal 25 sampai dengan 

Pasal 29 isinya berupa larangan bagi pelaku usaha 

menggunakan posisi dominan, dalam arti larangan 

melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu “kata 

perbuatan” dalam Pasal 50 huruf a tidak tepat jika 

diartikan secara harafiah artinya hanya tertumpu 

dengan kata “perbuatan” tetapi harus diartikan lebih 

luas yang dapat mencakup “esensi atau makna dasar” 

yang terkandung dalam kata “perbuatan”. --------------  

17.26.3 Berdasarkan uraian tersebut, kata “perbuatan” 

mempunyai makna yang sama dengan melakukan 

“kegiatan”. Jadi, kegiatan yang dilarang dalam BAB IV 

dapat diterjemahkan juga dengan melakukan 

“perbuatan” yang dilarang, sehingga ketentuan yang 

diatur dalam BAB IV (Pasal 17 sampai dengan Pasal 

24) jika kegiatan dilakukan bertujuan melaksanakan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga 

termasuk yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 50 

huruf a. Selanjutnya, pengertian kata “perbuatan” 

dalam Pasal 50 huruf a mencakup juga pengecualian 

terhadap hal-hal yang dilarang sebagaimana diatur 

dalam BAB V Posisi Dominan, sepanjang pelaku 

usaha dalam melakukan perbuatan tersebut yakni 

menggunakan posisi dominan berdasarkan 

kewenangan dari Undang-Undang atau dari 

peraturan perundang-undangan yang secara tegas 

mendapat delegasi dari Undang-Undang. Disini perlu 

ditegaskan wewenang yang didelegasikan oleh 

Undang-Undang bukan oleh “peraturan perundang-

undangan dibawah Undang-Undang”. -------------------  
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17.26.4 Penegasan wewenang yang didelegasikan oleh 

Undang-Undang sangat penting, mengingat 

“peraturan perundang-undangan” jenisnya sangat 

banyak termasuk berbagai peraturan perundang-

undangan dibawah Undang-Undang, sedangkan 

terdapat suatu ketentuan bahwa peraturan 

perundangundangan yang lebih rendah tingkatannya 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 

Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan 

yang tidak secara langsung diamatkan sebagai 

peraturan pelaksana dari suatu Undang-Undang, 

maka peraturan tersebut tidak dapat 

mengenyampingkan Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999. Dengan demikian apabila materi peraturan 

perundang-undangan dibawah Undang-Undang 

tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 maka tidak dapat diterjemahkan 

sebagai pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 

50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----  

17.26.5 Sebaliknya, walaupun peraturan perundang-

undangan yang dijadikan dasar bagi pelaku usaha 

untuk melakukan perbuatan dan atau perjanjian 

adalah dalam bentuk Peraturan Menteri misalnya, 

tetapi jika Peraturan Menteri tersebut ditetapkan atas 

delegasi langsung dari Undang-Undang, maka 

perbuatan dan atau perjanjian tersebut walaupun 

akibatnya tidak sejalan dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha yang 

bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi hukum. 

Hal tersebut karena, tindakan hukum pelaku usaha 

adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, jadi termasuk dalam kategori 

pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

huruf a. --------------------------------------------------------  
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17.27 Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas baik mengenai 

zona yang ditentukan oleh Tim Fasilitas Percepatan 

Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TF-PPED) komoditi rumput laut 

Nusa Tenggara Timur yang dikoordinir oleh Bank Indonesia 

Kupang bersama Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat 

Jendral Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku maka PT Algae Sumba Timur 

Lestari tidak benar sebagai pelaku usaha yang melanggar pasal 

18 dan pasal 24 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang 

larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; ---  

17.28 Bahwa Kesimpulan PT Algae Sumba Timur Lestari tidak 

melakukan pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-undang 

nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dugaan pelanggaran 

Tim Investigator, sehingga untuk itu mohon kepada Ketua dan 

Anggota Majelis Komisi Pemeriksa Pendahuluan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha No. 21/KPPU-L/2015, untuk 

menghentikan segala proses pemeriksaan ini dan tidak 

melanjutkan ke proses pemeriksaan lanjutan; -----------------------  

18. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil 

Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan 

Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 21/KPPU-L/2015; --------  

19. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya 

Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 19/KPPU/Pen/IV/2016 

tanggal 5 April 2016 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 

21/KPPU-L/2015 (vide bukti A13); -----------------------------------------------  

20. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 28/KPPU/Kep.3/IV/2016 tanggal 

5 April 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi 

dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor  21/KPPU-L/2015 (vide 

bukti A14); ----------------------------------------------------------------------------  

21. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 21/KPPU-

L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 

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

Perkara Nomor 21/KPPU-L/2015 yaitu dalam jangka waktu paling lama 
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60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 April 2016sampai 

dengan tanggal 18 Juli 2016 (vide bukti A20); ----------------------------------  

22. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan 

Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan 

Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan 

Lanjutan kepada para Terlapor (vide bukti A16, A17,A20, A23 dan A24);--  

23. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan 

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

23.1 Pemeriksaan Direktur PT Indo Seaweed sebagai Saksi pada 

tanggal 26 April 2016 (vide  bukti B5);---------------------------------  

23.2 Pemeriksaan Saksi Sdr. Abner Mara Lado sebagai Saksi pada 

tanggal 16 Juni 2016 (vide bukti B8); ----------------------------------  

23.3 Pemeriksaan Saksi Sdr. Filmon Ratu Djaga sebagai Saksi pada 

tanggal 16 Juni 2016 (vide bukti B9); ----------------------------------  

23.4 Pemeriksaan Saksi Sdr. Andri Maku sebagai Saksi pada tanggal 

16 Juni 2016 (vide bukti B8); -------------------------------------------  

23.5 Pemeriksaan Saksi Sdr. Hinna Ndulla sebagai Saksi pada tanggal 

17 Juni 2016 (vide bukti B13); ------------------------------------------  

23.6 Pemeriksaan Saksi Sdr. Urbanus Aunung sebagai Saksi pada 

tanggal 17 Juni 2016 (vide bukti B14); --------------------------------  

24. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis 

Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, 

maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 

38/KMK/Kep/VII/2016 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor 21/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 

30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai 

dengan tanggal 30 Agustus 2016 (vide  bukti A80); ----------------------------  

25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui 

Keputusan Komisi Nomor 44/KPPU/Kep.3/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 

tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-L/2015 

(vide  bukti A81); ---------------------------------------------------------------------  

26. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan 

Keputusan Majelis Komisi tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 
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Perkara Nomor 21/KPPU-L/2015 kepada para Terlapor (vide  bukti A83 

dan A84); ------------------------------------------------------------------------------  

27. Menimbang bahwa pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, 

Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan 

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

27.1 Pemeriksaan Saksi Sdr. Marthen Ndapalewa sebagai Saksi pada 

tanggal 25 Juli 2016 (vide bukti B15); ---------------------------------  

27.2 Pemeriksaan Saksi Sdr. Oktavianus Raumbani sebagai Saksi 

pada tanggal 25 Juli 2016 (vide bukti B16); --------------------------  

27.3 Pemeriksaan Saksi Sdr. Panus Koreh sebagai Saksi pada tanggal 

25 Juli 2016 (vide bukti B17); -------------------------------------------  

27.4 Pemeriksaan Saksi Sdr. Ruben Radja Mina sebagai Saksi pada 

tanggal 25 Juli 2016 (vide bukti B18); ---------------------------------  

27.5 Pemeriksaan Saksi Sdr. Yakub R Dengu sebagai Saksi pada 

tanggal 11 Agustus 2016 (vide bukti B19); ----------------------------  

27.6 Pemeriksaan Saksi Sdr. Sufathan sebagai Saksi pada tanggal 11 

Agustus 2016 (vide bukti B20); -----------------------------------------  

27.7 Pemeriksaan Saksi Sdr. Yohanes Pama sebagai Saksi pada 

tanggal 11 Agustus 2016 (vide bukti B21); ----------------------------  

27.8 Pemeriksaan Saksi Sdr. Franky Ranggambani sebagai Saksi pada 

tanggal 11 Agustus 2016 (vide bukti B22); ----------------------------  

27.9 Pemeriksaan Saksi Ketua Komisi B Sdr. Yosua Katanga 

Maudjawa sebagai Saksi pada tanggal 11 Agustus 2016 (vide 

bukti B23); ------------------------------------------------------------------  

27.10 Pemeriksaan Saksi Ketua DPRD Sumba Timur Sdr. Palulu 

Pambundu Ndima sebagai Saksi pada tanggal 12 Agustus 2016 

(vide bukti B24); -----------------------------------------------------------  

27.11 Pemeriksaan Saksi Kepala Dinas Kelautan Perikanan Sumba 

Barat Daya Sdr. Hermanus Holo sebagai Saksi pada tanggal 12 

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

27.12 Pemeriksaan Saksi Sdr. Arianto Winardi sebagai Saksi pada 

tanggal 12 Agustus 2016 (vide bukti B26); ----------------------------  

27.13 Pemeriksaan Saksi Sdr. Aris Baktiono sebagai Saksi pada tanggal 

12 Agustus 2016 (vide bukti B27); -------------------------------------  
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27.14 Pemeriksaan Saksi Biro Hukum Kementerian Kelautan dan 

Perikanan RI sebagai Saksi pada tanggal 15 Agustus 2016 (vide 

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

27.15 Pemeriksaan Ahli Hukum Tata Negara Sdr. Mei Susanto sebagai 

Ahli pada tanggal 16 Agustus 2016 (vide bukti B31); ---------------  

27.16 Pemeriksaan Ahli dari Kementerian Kelautandan Perikanan 

sebagai Ahli pada tanggal 16 Agustus 2016 (vide bukti B32); -----  

28. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat 

Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan baik dari 

Investigator maupun para Terlapor (vide  bukti B22); -------------------------  

29. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan 

Kesimpulan Hasil Persidangan baik dari Investigator maupun para 

Terlapor (vide  bukti B23); ----------------------------------------------------------  

30. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide 

bukti I.6): ------------------------------------------------------------------------------  

30.1 Bahwa Dugaan Pelanggaran pada perkara a quo yang dilanggar 

oleh para Terlapor adalah : ------------------------------------------------  

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau 

menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam 
pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai 
penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku 

usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 
50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau 

jasa tertentu. 

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 
menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa 
yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi 

berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu 
yang dipersyaratkan  
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30.2 Objek Perkara adalah penguasaan pasokan rumput laut mentah 

(raw material) oleh PT Algae Sumba Timur Lestari di Wilayah 

Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014 sampai 

dengan 2016; ----------------------------------------------------------------  

Pasar Bersangkutan 

30.3 Berdasarkanketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 diatur definisi 

mengenai pasar bersangkutan yaitu:  -----------------------------------  

”pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran 

tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama 

atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut ”  

30.3.1 Pasar Produk (Product Market); --------------------------------  

Pasar produk yang menjadi obyek dalam penyelidikan ini 

adalah rumput laut laut kering (raw material) untuk jenis 

E. Cottonii, yang diproduksi wilayah Sumba Timur.  

30.3.2 Pasar Geografis (Geographic Market); -------------------------  

Pasar bersangkutan dalam kasus ini adalah perdagangan 

rumput laut mentah hasil produksi di wilayah 

administratif Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa 

Tenggara Timur.   

Latar Belakang 

30.4 Gambaran Umum dan Permasalahan; ----------------------------------  

Pada awalnya tata niaga rumput laut di kabupaten sumba timur 
masih menggunakan prinsip open market, petani rumput laut secara 
bebas dapat menjual hasil panennya (raw material) kemana saja dan 

kepada siapa saja sesuai dengan harga pasar. Untuk mendukung 
masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah, kemudian pada 

tahun 2011  pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur mendirikan 
pabrik rumput laut dengan nama PT Algae Sumba Timur Lestari (PT 
ASTIL). Pada awal pendiriannya PT ASTIL mengalami kesulitan dalam 

penerimaan pasokan rumput laut mentah karena banyak petani dan 
pengepul rumput laut di sumba timur telah memiliki konsumen sendiri. 

Melihat kondisi tersebut, PT ASTIL membuat perjanjian tertulis 
”Pembelian/Pengumpulan dan Pemasaran Rumput Laut Kering di 
Wilayah Hamparan Budidaya Kabupaten Sumba Timur” dengan para 

pemasok rumput laut mentah yang pada intinya mewajibkan menjual 
rumput laut kering yang telah terkumpul di gudang/depo hanya kepada 
PT ASTIL dengan kualitas dan mutu serta tingkat kekeringan yang sudah 

ditentukan kandungan air maksimum 38-40% (kering kawat) dan 
kandungan sampah (pasir, batu, varietas lain, sampah pelastik, potongan 

tali rafia, dll) maksimum 2% dan tidak dalam keadaan basah. 
Sebagai upaya untuk menjaga kebutuhan operasional PT ASTIL 

tersebut, Ir. Maxon M. Pekuwali selaku Komisaris PT ASTIL yang juga 

menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
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Sumba Timur membuat kebijakan khusus yang bersifat diskriminatif dan 
antipersaingan, yaitu penambahan kalusul pada penerbitan ijin usaha 

rumput laut di Sumba Timur yang mewajibkan penjualan rumput laut 
hanya kepada PT ASTIL. Upaya tersebut tidak terlepas dari adanya conflict 
of interest,  Ir. Maxon M Pekuwali yang juga memiliki saham pada PT 
ASTIL. Dengan dalih menerapkan sistem klaster, Ir. Maxon M Pakuwali 
telah membuat kebijakan perizinan dengan tafsir sepihak yang hanya 

menguntungkan PT ASTIL dan terbukti PT ASTIL dapat menjadi Pembeli 
Tunggal Rumput Laut mentah (Raw Materail) di Sumba Timur. 

Atas perjanjian antara PT ASTIL dengan para pengumpul dan 
dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Ir. Maxon M. Pekuwali, 
maka  PT ASTIL memiliki kekuatan monopoli, sehingga Petani dan/atau 

Pengumpul tidak dapat menjual rumput laut metah secara bebas 
melainkan harus dijual kepada PT ASTIL. Dengan adanya prilaku 

tersebut PT ASTIL dapat menguasai pasokan dan menjadi pembeli 
tunggal komoditi rumut laut mentah di Sumba Timur. 
 

 

Industri Rumput Laut 

30.5 Bahwa rumput  merupakan biota laut berupa bentic algae yang 

termasuk dalam kelompok primitif dari tumbuhan autotrofik  tak 

berbunga (Thalophyta) yang tumbuh di daerah perairan dangkal 

(intertidal dan sublitoral) dengan kondisi perairan sedikit berpasir, 

sedikit lumpur atau campuran keduanya dan merupakan bahan 

baku untuk pembuatankoloid seperti agar, algiant dan keraginan 

yang sering digunakan dalam industri pangan, kimia dan farmasi. 

30.6 Bahwa pelaku usaha dalam tata niaga rumput laut dapat 

dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : -----------------------------  

30.6.1 Petani Rumput Laut; --------------------------------------------  

Petani rumput laut dapat dibedakan menjadi petani 

rumput laut untuk bibit dan petani rumput laut untuk 

budidaya. Petani rumput merupakan pelaku usaha 

tingkat pertama dimana bibit rumput laut merupakan 

input dan output yang dihasilkan berupa rumput laut 

kering (proses kering hanya dijemur) yang kemudian 

dijual kepada pengepul. -----------------------------------------  

30.6.2 Pengepul Rumput Laut; -----------------------------------------  

Pengepul Rumput Laut adalah pelaku usaha yang 

menjadi pembeli rumput laut dari petani untuk dijual 

kembali kepada pihak ketiga, biasanya dijual kepada 

Industri atau pabrik. Pengepul dapat dibedakan menjadi 
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dua, yaitu pengepul yang memproses rumput laut dengan 

spesifikasi tertentu yangdibutuhkan oleh industri atau 

pabrik dan Pengepul rumput laut yang tidak melakukan 

proses (tanpa proses pengeringan dan pembersihan), 

langsung menjual hasil petani kepada pihak ketiga. -------  

30.6.3 Pabrikan; ----------------------------------------------------------  

Pabrik rumput laut merupakan pelaku usaha yang 

mengolah rumput laut mentah menjadi bahan baku 

untuk industri berupa powder atau chip. --------------------  

30.6.4 Industri Pengguna; -----------------------------------------------  

Industri adalah pengguna bahan baku rumput laut 

sebagai input produksinya untuk kemudian diproses dan 

dijadikan output product tertentu. Contoh industri yang 

menggunakan bahan baku rumput laut antara lain: 

Industri pangan, Kosmetik, Makanan, Farmasi dan lain-

lain. -----------------------------------------------------------------  

30.7 Bahwa berdasarkan konsep open market4mekanisme penjualan 

dan pembelian dalam pasar diberikan sepenuhnya kepada pasar. 

Artinya pelaku usaha memiliki kebebasan untuk bertindak dan 

menentukan penjualan dan/atau pembelian berdasarkan 

permintaan dalam pasar bersangkutan. Pada kondisi tata niaga 

rumput laut open market pelaku usaha industri pengguna rumput 

laut dapat melakukan pembelian secara langsung kepada pelaku 

usaha pembudidaya rumput laut jika memang dimungkinkan 

demikian. ---------------------------------------------------------------------  

Sistem Klaster / Zonasi Rumput Laut 

30.8 Bahwa pedoman umum pengembangan klaster industri rumput 

laut dibuat oleh Direktorat Usaha dan Investasi Direktorat 

jenderal Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan (Dirjen P2HP) 

tahun 2008. Berdasarkan pedoman tersebut prinsip klaster 

industri rumput laut merupakan pengelolaan terpadu yang 

meliputi kelompok usaha pembudidaya, penyedia sarana dan 

prasarana produksi, lembaga pembiayaan, unit usaha 

pengolahan, unit usaha ekspor dan jasa pendukung lainnya. 

                                                 
4
Open Market definition base on Business dictionary is where price of goods and services is governed by the 

forces of demand and supply and not by manipulation by cartels or government policies.  
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Konsep Klaster dapat digambarkan dalam bentuk zona sebagai 

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

 

30.9 Bahwa berdasarkan konsep diatas Klaster Industri Pengolahan 

Rumput Laut adalah suatu sistem usaha rumput laut dimana 

komponen pembentuk klaster berhubungan secara fungsional 

satu sama lain, yang artinya bahwa kontrol kualitas rumput laut 

ditingkat budidaya sampai dengan tingkat pemasaran berada 

didalam satu kawasan tertentu dan didalam suatu sistem 

manajemen yang terpadu. -----------------------------------------------  

30.10 Bahwa dalam tahap konsep tersebut, semua pelaku usaha yang 

terlibat dalam klaster diharapkan dapat bermitra dengan saling 

membutuhkan, menguatkan dan menguntungkan serta dapat 

pula menentukan pola atau bentuk kemitraan yang akan 

dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak; ------  

30.11 Bahwa konsep klaster yang dibuat oleh Dirjen P2HP kemudian 

disosialisasikan ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di 

wilayah Sumba Timur. Konsep klaster kemudian dimaknai 

dengan sistem zonasi. Sistem Zonasi kemudian dalam 

praktiknya tidak sesuai dengan kosep kalster yang dikeluarkan 

oleh Dirjen P2HP; ----------------------------------------------------------  

30.12 Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sdr. Darmawan Sidik yang 

menyatakan klaster bukan zonasi sebagai berikut: -----------------  

5. Pertanyaan 

Investigator  

Anda tahu ada sistem zonasi rumput laut di sumba 

timur? 
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Jawaban Rumput laut awalnya dibudidayakan di Lombok 

sekitar tahun 90-an. 

Kluster yang dimaksud ialah terintregasinya hulu 

ke hilir, bukan pengaturan zona pembelian seperti 

yang terjadi Sumba Timur, seperti yang 

disampaikan oleh Majelis Komisi dari awal. 

Untuk budidaya rumput laut yang kita kembangkan 

ialah suatu kesatuan, yakni zona yang clean atau 

bersih kondisi alamnya, untuk zona pembibitan dan 

zona produksi, ada di zona I (Budidaya). 

Zona I diperuntukkan untuk Kegiatan Pembibitan 

dan Budidaya. 

Zona II diperuntukkan kegiatan pasca panen 

(pengepul) guna peningkatan mutu sehingga siap 

untuk industri olahan 

Zona III untuk industri olahan produk utama ATC 

/ATS. 

6. Pertanyaan 

Investigator 

Ada contoh daerah yang menerapkan zona yang 

sesuai dengan yang dimaksud oleh KKP? 

Jawaban ada daerah yang menerapkan yang sesuai dengan 

kluster yang dimaksud KKP seperti di Gorontalo dan 

saya juga saya membawa artikel dari Penelitian IPB 

tahun 2015 (terlampir) 

7. Pertanyaan 

Investigator 

Yang kami ditemukan di Waingapu, Sumba Timur. 

Dalam sistem zonasi yang diterapkan, petani dan 

pengepul harus menjual rumput laut ke pabrik yakni 

Zona III. Apabila tidak mematuhi hal tersebut akan 

ditahan. Bagaimana dengan hal tersebut? 

Jawaban Kami sudah mendapatkan laporan tentang hal 

tersebut di   Waingapu, Sumba Timur. Kami memang 

mengajukan sistem kluster  sesuai dengan Pedoman 

Umum Pengembangan Klaster Industri Rumput Laut 

Tahun 2008, di sumba timur, namun 

implementasinya tidak sama. 

30.13 Bahwa berdasarkan bukti diatas penerapan sistem klaster yang 

diklaim sebagai dasar kepala dinas menerapkan sistem zonasi 

adalah tidak mendasar dan mengada-ada. Bahwa sistem zonasi 

yang diterapkan di Sumba Timur terbukti merupakan bentuk 

persekongkolan komisaris PT ASTIL yang juga menjabat sebagai 

kepala dinas perikanan dan kelautan untuk menghambat 

pemasaran pengepul rumput laut kering jenis E.Cottoni dan 

menciptakan kondisi monopsoni yang menguntungkan PT ASTIL. 
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30.14 Bahwa sistem zonasi diakui telah diimplementasikan di wilayah 

Sumba Timur berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam BAP 

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

30.14.1 Bahwa keterangan Yakub R. Dengu selaku kepala 

seksi pelayanan perizinan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Sumba Timur dalam BAP tanggal 

11 Agustus 2016; ---------------------------------------------  

54. Pertanyaan 

Terlapor I 

Di sumba timur ada unit ushaa yang dibagi dalam 

cluster atau zona? 

Jawaban Ada. 

55. Pertanyaan 

Terlapor I 

Anda tahun ada unit usaha apa pada unit 1? 

Jawaban Ada kelompok unit pembudidaya rumput laut 

56. Pertanyaan 

Terlapor I 

Zona II disebut ada apa? 

Jawaban pedagang, pengepul dan atau koperasi 

57. Pertanyaan 

Terlapor I 

Zona III? 

Jawaban Ada industri. 

58. Pertanyaan 

Terlapor I 

Ada berapa unit usaha dalam zona i? 

Jawaban Dalam zona I ada sekitar 5000-an pembudidaya, 

sedangkan kelompok ada ratusan. 

59. Pertanyaan 

Terlapor I 

Di zona II ada berapa pelaku usaha? 

Jawaban 21 berbadan usaha hukum/peseorangan dan 1 

koperasi, jadi ada 22 unit. 

60. Pertanyaan 

Terlapor I 

Di zona III ada berapa industri? 

Jawaban Ada 1, PT ASTIL. 

 

30.14.2 Bahwa keterangan dari saksi Urbanus Aunung selaku 

pelaku usaha perdagangan rumput laut di Kabupaten 

Sumba Timur dalam BAP tanggal 17 Juni 2016; --------  

39 Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Anda tahu sistem zonasi? 

Jawaban Setahu saya di Indonesia terkait itu tidak ada 

sistem zonasi tetapi adanya zona itu hanya ada di 

Waingapu saja, Saya mengetahui dibagi Zona 1 

tingkatan petani, Zona 2 tingkat pembeli dan Zoa 

3 : pabrik. 

40 Pertanyaan 

Investigator 

Apakah zona ini bisa dilompati? 
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Jawaban Tidak bisa. 

 

30.14.3 Bahwa keterangan saksi Filmon Ratu Djaga selaku 

petani rumput laut di Kabupaten Sumba Timur dalam 

BAP tanggal 16 Juni 2016; ----------------------------------  

8. Pertanyaan 

Investigator 

Sejak kapan mulai diberlakukan zonasi? 

Jawaban Tahun 2013. Sejak keluarnya MoU antara CV Kaliuda 

dan PT ASTIL. 

9. Pertanyaan 

Investigator 

Apa yang membedakan sebelum dan sesudah ada 

zonasi? 

Jawaban Kami merasa rugi. 

Rantai distribusi panjang. Dari petani ke pengepul 

yakni CV Kaliuda, dari CV Kaliuda ke PT ASTIL. 

 

30.14.4 Bahwa keterangan Andri Makuselaku pelaku usaha 

perdagangan rumput laut di Sumba Timur dalam BAP 

tanggal 16 Juni 2016; ----------------------------------------  

8. Pertanyaan 

Investigator 

Anda tahu beda zona 1 dan zona 2? 

Jawaban Zona 1 sebagai penyedia bahan, Zona 2 filternya PT 

ASTIL. Kami zona 2 membeli barang untuk dijual ke 

PT ASTIL. 

53 Pertanyaan 

Terlapor 

Saksi tahu siapa yang membuat zona? 

Jawaban Secara teknis oleh Dinas Perikanan. 

 

30.14.5 Bahwa yang sama juga disampaikan oleh saksi Abner 

Mara selaku petani rumput laut di Sumba Timur 

dalam BAP tanggal 16 Juni 2016; --------------------------  

9. Pertanyaan 

Investigator 

Apa yang dimaksud zonasi? 

Jawaban Ada pengelompokan wilayah, saya berada di zona 2. 

Pengelompokan zona itu : 

Zona 1 : Petani 

Zona 2 : Pengepul/Pengusaha 

Zona 3 : PT Astil atau Pabrik 

 

30.14.6 Bahwa  berdasarkan bukti-bukti keterangan saksi-

saksi diatas dapat ditarik kesimpulan zonasi dibuat 

oleh kepala dinas perikanan dan kelautan Sumba 

Timur. Pembagian Zonasi tidak menganut konsep open 



  

halaman 79 dari 231 

 
 

SALINAN 

market. Berikut pembagian Zona pengelolaan rumput 

laut di sumba timur: ------------------------------------------  

30.14.6.1 Zona I (Zona Produsen/Penghasil Rumput 

Laut); ----------------------------------------------  

Zona I merupakan zona produksi rumput 

laut mentah yang dihasilkan oleh petani 

atau kelompok tani. Petani/pelaku usaha 

yang melakukan kegiatan di zona 1 tidak 

memerlukan izin untuk melakukan 

pembibitan dan budidayaZona II (Zona 

Pembeli/Pengumpul Rumput Laut); ---------  

30.14.6.2 Zona II (Zona Pembeli/Pengumpul Rumput 

Laut); ----------------------------------------------  

Zona II merupakan zona lokalisasi atau 

pengumpul/pembeli rumput laut hasil 

panen petani atau kelompok tani. Zona II 

membeli hasil panen rumput laut petani 

kemudian wajib menjual hasil tersebut 

kepada PT ASTIL. Dengan kata lain zona 2 

merupakan zona pengepul lokal dimana 

pengepul lokal hanya menjadi perantara 

antara zona 1 dan zona 3 karena pada 

prakteknya rumput laut yang diperoleh 

tidak diproses lebih lanjut oleh pelaku 

usaha di zona 2 dan hanya langsung 

disalurkan ke zona 3. ---------------------------  

30.14.6.3 Zona III (PT ASTIL);------------------------------  

Zona III merupakan PT ASTIL yang memiliki 

fasilitas pabrik dan gudang penyimpanan 

PT ASTIL. PT ASTIL membeli rumput laut 

mentah untuk kemudian memprosesnya 

menjadi chip atau menjual dalam bentuk 

rumput laut mentah keluar daerah Sumba 

Timur. ---------------------------------------------  



  

halaman 80 dari 231 

 
 

SALINAN 

30.14.7 Bahwa berdasarkan bukti diatas dapat digambarkan 

zona pengelolaan rumput laut di Sumba Timur sebagai 

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

 

30.14.8 Bahwa berdasarkan skema diatas terlihat sistem 

zonasi tidak menerapkan prinsip open market. Pelaku 

usaha yang termasuk dalam katagori zona I tidak 

dapat melakukan transaksi jual-beli dengan pelaku 

usaha diluar zona II begitu pula dengan pelaku usaha 

zona II yang tidak memiliki pilihan selain menjual 

rumput laut kering jenis E. Cottoni kepada PT ASTIL. -  

30.14.9 Bahwa konsep klasterisasi yang dibuat oleh dirjen 

P2HP adalah konsep pengelolaan terpadu yang tetap 

menjunjung tinggi prinsip open market. Para pelaku 

usaha tidak dipaksakan melakukan jual beli 

berjenjang seperti yang terjadi dalam perkara a quo; ----  

30.14.10 Bahwa Bahwa bukti konsep klaster yang dibuat oleh 

Dirjen P2HP merupakan sistem terpadu yang lebih 

menekankan pola kemitraan dan sama sekali tidak 

menganut open market. Pelaku usaha khususnya 

petani rumput laut diberikan kebebasan untuk 

menjual hasil panennya berdasarkan keinginannya 

kepada siapapun dengan harga yang disepakati; --------  
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30.14.11 Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sdr. Darmawan 

Sidik konsep yang disosialisasikan oleh KKP adalah 

konsep open market. (vide bukti BAP.. ); ------------------  

12. Pertanyaan 

Investigator 

Apakah ada pelimpahan SIPPI dari pemerintahan 

pusat pada daerah terkait bidang rumput laut? 

Jawaban Tidak ada dari pemerintah pusat pada daerah 

mengenai pelimpahan kewenangan dalam bidang 

pengolahan dan pemasaran. Saat ini kami hanya 

melempar pada mekanisme pasar saja.  

30.14.12 Bahwa berdasarkan bukti diatas terbukti tata niaga 

rumput laut di Sumba Timur saat ini tidak berpihak 

pada prinsip persaingan usaha yang sehat. Adanya 

sistem zonasi yang dibuat oleh dinas kelautan dan 

perikanan Sumba Timur merupakan inisiatif kepala 

dinas perikanan dan kelautan Sumba Timur dan sama 

sekali berbeda dengan konsep klaster yang dikeluarkan 

oleh dirjen P2HP. Penerapan sistem zonasi telah 

membatasi pelaku usaha khususnya dalam 

melakukan pemasaran produk rumput laut kering 

jenis E. Cottoni. ---------------------------------------------------  

Penjualan Raw Material 

30.15 Penjualan Rumput Laut Kering; ----------------------------------------  

30.15.1 Bahwa sebelum adanya sistem zonasi penjulan rumput 

laut menurut prinsip open market petani rumput laut 

dapat secara bebas menjual rumput laut kering tidak 

hanya kepada pengumpul rumput laut atau yang pada 

perkara aquo; --------------------------------------------------  

30.15.2 Bahwa dikatagorikan pada zona II tetapi petani rumput 

laut juga dapat menjual hasil panennya langsung 

kepada pabrik atau industri berdasarkan kesepakatan 

masing-masing pihak; ----------------------------------------  

30.15.3 Bahwa setelah adanya aturan mengenai SIPPI dan 

sistem zonasi tata niaga rumput laut di Sumba Timur, 

mekanisme penjualan rumput laut di Sumba Timur 

menjadi tersentralisasi, artinya petani rumput laut 

dipaksa harus menjual kepada pelaku usaha dalam 
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zona II dan pelaku usaha zona II dipaksa menjual 

rumput laut kering kepada PT ASTIL atau Zona III. -----  

30.15.4 Bahwa sementara PT ASTIL yang merupakan industri 

pabrikan (mengolah raw material menjadi ATTC) 

faktanya juga melakukan jual-beli rumput laut 

kering jenis E. Cottoni, berdasarkan bukti rekap 

penjualan PT ASTIL terbukti PT ASTIL melakukan 

penjualan rumput laut kering jenis E. Cottoni (Raw 

Material) sebagai berikut : (vide, bukti dokumen 

rekapan penjulan E. Cottoni PT ASTIL); -------------------  

No. Tahun Total Penjualan 

1 2013 Rp. 8.820.854.520 

2 2014 Rp. 21.926.598.250 

4 2015 Rp. 3.795.536.850 

 

Pembelian Tunggal Rumput Laut  

30.16 Perjanjian (SIPPI) dan rekomendasi teknis (vide bukti dokumen 

Perda Nomor 7 tahun 2008, Perbub tentang petunjuk teknis dan 

rekomendasi teknis dan dokumen rakap pembelian rumput laut 

E. Cottoni PT ASTIL); -----------------------------------------------------  

30.16.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perizinan 

Usaha Perikanan, definisi SIPPI diatur dalam pasal 1 

angka 12 yang berbunyi : ”Surat Izin pembelian dan 

Pengumpulan Ikan yang selanjutnya disebut SIPPI 

adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang 

pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan 

pembelian dan pengumpulan ikan dengan tujuan 

komersial. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) diatur 

bahwa setiap orang yang akan memperoleh SIPPI 

kepada Bupati wajib melampirkan rekomendasi dari 

dinas; -----------------------------------------------------------  

30.16.2 Bahwa peraturan pelaksana diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Petunjuk 

Teeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Perizinan Usaha Perikanan. 
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Berdasarkan bupati berdasarkan Pasal 4 aturan yang 

sama telah melimpahkan kewenangan kepada kepala 

dinas, berikut bunyi pasal 4 : -------------------------------  

 

 

 

 

 

 

30.16.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 diatas, 

kewenangan yang dimiliki oleh kepala dinas perikanan 

dan kelautan sangatlah strategis. Selanjutnya, 

berdasarkan Pasal 21 Perbub diatas, pemegang SIPPI 

berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang 

tercantum dalam SIPPI. SIPPI juga dapat dicabut oleh 

pemberi izin apabila tidak melaksanakan ketentuan-

ketentuan dalam SIUP dan atau SIPPI berdasarkan 

Pasal 26 ayat (2); ----------------------------------------------  

30.16.4 Bahwa berdasarkan bukti dokumen, rekomendasi 

teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan pada tahun 2014 tidak hanya menyatakan 

menyetujui atau menolak permohonan SIPPI. 

Rekomendasi Teknis yang ditandatangani oleh Kepala 

Dinas Kelautan dan Perikanan menyatakan hal lain 

berupa catatan-catatan yang bersifat diskriminasi dan 

antipersaingan. Berikut bunyi catatan dalam 

rekomendasi teknis : -----------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

30.16.5 Bahwa berdasarkan bukti dokumen perijinan SIPPI 

yang dikeluarkan oleh BPMPP masa berlaku SIPPI 

adalah 1 tahun. Dalam periode tahun 2014 sampai 

Pasal 4 
 

(1) SIUP diberikan oleh Bupati 
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian izin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bupati Melimpahkan tugas 

kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. 

Catatan : 

1. Rumput Laut jenis E. Cottoni hasil pembelian dan pengumpulan 

diutamakan dijual untuk memenuhi kebutuhan operasional PT 

ASTIL. 

2. Penjualan jenis E.Cottoni keluar daerah dapat dilakukan apabila 

kapasitas stok PT ASTIL telah terpenuhi. 
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dengan tahun 2015 terdapat catatan-catatan tertentu 

dalam SIPPI yang mengandung sifat diskriminasi dan 

antipersaingan. Catatan dalam SIPPI yang dimaksud 

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

Catatan SIPPI tahun 

2014 

Catatan dalam SIPPI 2014 Catatan SIPPI tahun 2014 

(Revisi I) 

1. Dilarang 

membeli/mengumpulk
an komoditi yang tidak 
tercantum dalam SIPPI 

2. Melaporkan kepada 
Kepala Dinas Kelautan 

dan Perikanan 
Kabupaten Sumba 
Timur setiap kali 

melakukan pengiriman 
antar pulau dan 

melaporkan kegiatan 
usaha setiap 3 (tiga) 
bulan 

1. Dilarang 

membeli/mengumpulkan 
komoditi yang tidak 
tercantum dalam SIPPI 

2. Melaporkan kepada Kepala 
Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten 
Sumba Timur setiap kali 
melakukan pengiriman 

antar pulau dan 
melaporkan kegiatan usaha 

setiap 3 (tiga) bulan 
3. Rumput Laut jenis E. 

Cottoni hasil 

pembelian/pengumpulan 
tidak diizinkan untuk di 
kirim ke luar daerah 

namun harus dijual ke 
PT ASTIL di Kaliongga 

Desa Tanamanang, Kec. 
Pahunga Lodu 

1. Dilarang 

membeli/mengumpulkan 
komoditi yang tidak 
tercantum dalam SIPPI 

2. Melaporkan kepada Kepala 
Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten 
Sumba Timur setiap kali 
melakukan pengiriman 

antar pulau dan 
melaporkan kegiatan usaha 

setiap 3 (tiga) bulan 
3. Mengutamakan 

penjualan E.Cottoni ke PT 

ASTIL dengan 

memperhatikan harga 
pasaran dan kapasitas 

produksi pabrik 
4. Penjualan antar pulau E. 

Cottoni dapat dilakukan 
jika pabrik PT ASTIL 
mengalami over 

kapasitas produksi 

dan/atau harga pasar yang 
tidak menguntungkan 

secara bisnis*) 
(SIPPI ini merupakan 
Penyesuaian Pasca 
Rekomendasi Komisi B 
DPRD Kabupaten Sumba 
Timur Nomor DPRD 
170/131/XII/2014 tanggal 
10 Desember 2014) 

 Catatan dalam SIPPI 2015 Catatan SIPPI tahun 2015 

1. Dilarang 
membeli/mengumpulkan 
komoditi yang tidak 

tercantum dalam SIPPI 
2. Melaporkan kepada 

Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten 
Sumba Timur setiap kali 

melakukan pengiriman 
antar pulau dan melaporkan 
kegiatan usaha setiap 3 

(tiga) bulan 

1. Dilarang 
membeli/mengumpulkan 
komoditi yang tidak 

tercantum dalam SIPPI 
2. Melaporkan kepada 

Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten 
Sumba Timur setiap kali 

melakukan pengiriman 
antar pulau dan melaporkan 
kegiatan usaha setiap 3 

(tiga) bulan 
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3. Mengutamakan 
penjulan E. Cottoni ke PT 

ASTIL dengan 

memperhatikan harga 

pasaran dan kapasitas 
produksi pabrik 

4. Penjualan antar pulau 

E. Cottoni dapat dilakukan 
jika pabrik PT ASTIL 

mengalami over kapasitas 
produksi dan/atau harga 

pasar yang tidak 

menguntungkan secara 
bisnis  

3. Mengutamakan 
penjualan E. Cottoni ke PT 

ASTIL dengan 

memperhatikan harga 

pasaran dan kapasitas 
produksi pabrik 

4. Penjualan antar pulau 

E. Cottoni dapat dilakukan 
jika pabrik PT ASTIL 

mengalami over kapasitas 
stock dan/atau harga pasar 

yang tidak menguntungkan 

secara bisnis 

 

30.16.6 Bahwa berdasarkan bukti diatas catatan dalam SIPPI 

merupakan penambahan catatan dari rekomendasi 

teknis yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh 

kepala dinas Kelautan dan Perikanan. Catatan dalam 

SIPPI tersebut merupakan bukti adanya diskriminasi 

dan prilaku antipersaingan terhadap pelaku usaha lain 

yang telah ada sebelum PT ASTIL mengalami kesulitan 

pasokan. Catatan SIPPI pada tahun 2014 sebelum 

adanya revisi merupakan bentuk pemaksaan yang 

mengarah pada pembeli tunggal sebagaimana yang 

dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1999. Catatan dalam SIPPI mengalami 

perubahan akibat adanya rekomendasi dari DPRD dan 

bukan inisiatif dari kepala dinas Kelautan dan 

Perikanan, merupakan bukti bahwa perubahan 

catatan timbul bukan karena adanya itikad untuk 

meluruskan kebijakan dan menerapkan prinsip 

fairness; -----------------------------------------------------------------------  

30.16.7 Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi Sdr. 

Marthen Ndapalewa, pelaku usaha yang masuk dalam 

katagori zona II wajib menjual rumput laut ke             

PT ASTIL, sebagai berikut: -----------------------------------  

20 Pertanyaan 

Terlapor I 

Apakah ada yang mewajibkan anda menjual rumput 

laut ke PT ASTIL? 

Jawaban Waktu kami mengurus izin Sipi di dinas, disana 

disampaikan untuk harus menjual ke PT ASTIL. 
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30.16.8 Bahwa bukti diatas semakin memperkuat bukti 

adanya upaya PT ASTIL untuk menguasai pasokan 

rumput laut di wilayah Sumba Timur: --------------------  

30.16.9 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli hukum, Sdr. Mei 

Susanto, pengambil kebijakan mendasarkannya pada 

prinsip kebebasan bertindak (freis ermessen atau 

beoordelingsvrijheid) harus dipahami benar cara-cara 

melaksanakannya. Tujuan yang hendak dicapai dari 

suatu kebebasan bertindak harus tetap tujuan yang 

dibenarkan hukum (legally purpose). Jadi sifat 

“doelmatigheid” (asas manfaat), tidaklah boleh 

melampaui wewenang (ultra vires), tidak boleh 

sewenang-wenang (arbitrary), tidak boleh mengurangi 

kepastian hukum (rectszekerheid), tidak boleh 

diskriminatif (unequal), tidak boleh meniadakan kehati-

hatian (carefulness), dan harus menjamin “fairness”: --  

30.16.10 Bahwa berdasarkan keterangan ahli diatas maka dapat 

ditarik kesimpulan rekomendasi teknis dan ijin SIPPI 

tidak sesuai dengan prinsip perijinan khususnya 

klausul fairness dan diskriminatif. Ahli juga 

berpendapat dalam keterangan tertulisnya kebijakan 

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan tidak menjamin adanya fairness karena 

memfasilitasi pelaku usaha tertentu (PT ASTIL) untuk 

memperoleh keistimewaan-keistimewaan tertentu dari 

adanya kebijakan tersebut: ----------------------------------  

30.17 Perjanjian dengan Pelaku Usaha; ---------------------------------------  

30.17.1 Bahwa selain bukti adanya kebijakan yang bersifat 

diskriminatif dan antipersaingan, prilaku PT ASTIL 

juga turut andil dalam terciptanya kondisi monopsoni 

atau pembeli tunggal. PT ASTIL membuat nota 

kerjasama dengan pelaku usaha pengumpul dan/atau 

pembeli rumput laut atau dikenal dengan pelaku 

usaha yang ada pada zona II dengan menetapkan 

klausula kewajiban untuk ”hanya menjual” kepada PT 
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ASTIL. Klausula hanya menjual kepada PT ASTIL 

bukan dalam kapasitas perjanjian inti-plasma. Bahkan 

dalam bukti nota kesepakatan tersebut disebutkan 

bahwa tujuan dibuatnya nota kesepakatan adalah 

untuk ”kelancaran pelaksanaan 

pembelian/pengumpulan dan pemasaran hasil 

rumput laut kering sebagai bahan baku untuk 

kebutuhan operasional PT ASTIL” . Nota kesepakatan 

dibuat bukan atas dasar keinginan masing-masing 

pihak, tetapi karena adanya persyaratan tidak tertulis 

dari dinas Kelautan dan Perikanan yang menyatakan 

sebelum mengajukan permohonan SIPPI wajib 

membuat kerjasama dengan PT ASTIL; -------------------  

30.17.2 Bahwa keterangan adanya ”persetujuan” PT ASTIL 

dalam penerbitan SIPPI juga diakui dalam BAP 

Terlapor II sebagai berikut (vide bukti B34): --------------  

56 Pertanyaan 

Investigator 

Apakah pada saat membuat SIPPI harus izin ke PT 

ASTIL? 

Jawaban Iya, membuat SIPPI harus izin kepada PT ASTIL 

seperti itu faktanya. 

 

30.17.3 Bahwa berdasarkan pengakuan diatas, setiap orang 

yang hendak melakukan kegiatan bisnis khususnya 

dalam memperoleh ijin SIPPI harus membuat nota 

kesepakatan dengan PT ASTIL, padahal terungkap 

bahwa PT ASTIL juga menjual rumput laut kering (raw 

material) kepada pihak lain yang juga merupakan 

konsumen dari pelaku usaha sebelum terciptanya 

sistem zonasi di Kabupaten Sumba Timur; ---------------  

30.17.4 Berikut beberapa pelaku usaha yang dikatagorikan 

masuk dalam zona II dan melakukan perjanjian 

dengan PT ASTIL: ---------------------------------------------  

N
o 

Pelaku 
Usaha 

Zona II 

Tgl  Keterangan 

1 CV 

Kaliuda 
Indah 

30/05

/2013 

Pasal 3 (1) huruf (c) “Wajib menjual rumput laut 

kering jenis E. Cottoni yang telah terkumpul di 
Gudang/Depo kepada PT ASTIL” 

2 Markus 12/08 Pasal 3 (1) huruf (c) “Wajib menjual rumput laut 
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Rihi /2014 kering jenis E. Cottoni yang telah terkumpul di 
Gudang/Depo kepada PT ASTIL” 

3 Marten 
Ndapalewa 

12/08
/2014 

Pasal 3 (1) huruf (c) “Wajib menjual rumput laut 

kering jenis E. Cottoni yang telah terkumpul di 
Gudang/Depo kepada PT ASTIL” 

4 Andri 
Maku 
Hinggi 

Ranja  

21/11
/2014 

Pasal 3 (1) huruf (c) “Wajib menjual rumput laut 
kering jenis E. Cottoni yang telah terkumpul di 
Gudang/Depo kepada PT ASTIL” 

5 UD. Rejeki 

Jaya 

19/01

/2015 

Pasal 3 (1) huruf (c) “Wajib menjual rumput laut 

kering jenis E. Cottoni yang telah terkumpul di 
Gudang/Depo kepada PT ASTIL” 

6 Aris 
Baktiono 

28/01
/2015 

Pasal 3 (1) huruf (c) “Wajib menjual rumput laut 

kering jenis E. Cottoni yang telah terkumpul di 
Gudang/Depo kepada PT ASTIL” 

7 Laras Lodo 

Lutu 

30/01

/2015 

Pasal 3 (1) huruf (c) “Wajib menjual rumput laut 

kering jenis E. Cottoni yang telah terkumpul di 
Gudang/Depo kepada PT ASTIL” 

8 Yohanes 
Kota 

Landu 

28/03
/2015 

Pasal 3 (1) huruf (a) “Wajib menjual rumput laut 
kering jenis E. Cottoni yang telah terkumpul di 
Gudang/Depo kepada PT ASTIL” 
(c) Wajib menjual Raw Material ke PT ASTIL 

9 Hinna 
Ndulla 

06/08
/2015 

Pasal 3 (1) huruf (c) “Wajib menjual rumput laut 
kering jenis E. Cottoni yang telah terkumpul di 
Gudang/Depo kepada PT ASTIL” 

10 RM. 

Huberthus 
Fidellis 
Dewa 

01/06

/2015 

Pasal 3 (1) huruf (c) “Wajib menjual rumput laut 

kering jenis E. Cottoni yang telah terkumpul di 
Gudang/Depo kepada PT ASTIL” 

 

30.17.5 Bahwa berdasarkan bukti diatas pelaku usaha yang 

masuk dalam katagori zona II pasti terikat dan tidak 

memiliki pilihan lain selain menjual rumput laut kering 

jenis E. Cottoni kepada PT ASTIL dengan demikian     

PT ASTIL sudah sepenuhnya berhasil menjadi pembeli 

tunggal pada Kabupaten Sumba Timur; ------------------  

30.17.6 Bahwa berdasarkan bukti rekap pembelian rumput 

laut kering jenis E. Cottoni berhasil menjadi pembeli 

tunggal dengan rincian sebagai berikut : -----------------  

 

N
O 

Bulan 

2013 2014 2015 

Tonase 
(kg) 

Harga 
(Kg) 

Tonase 
(kg) 

Harga 
(Kg) 

Tonase 
(kg) 

Harga 
(Kg) 

1 Januari 
76,889 8,300 208,846 

12,00
0 

167,416 
12,00

0 

2 Februari 
45,332 8,300 87,738 

14,00
0 

0 0 

3 Maret 22,024 8,600 162,178 14,00 42,422 11,00
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0 0 

4 April 
60,086 

10,00
0 

157,514 
14,00

0 
131,736 

12,50
0 

5 Mei 
75,032 

10,40
0 

157,876 
14,00

0 
173,914 

12,50
0 

6 Juni 
93,747 

11,00
0 

204,311 
14,00

0 
81,172 

12,50
0 

7 Juli 
134,808 

11,20
0 

273,359 
13,50

0 
85,271 

10,50
0 

8 Agustus 
159,051 

11,40
0 

455,241 
13,50

0 
244,428 

10,50
0 

9 
Septembe
r 

146,742 
11,80

0 
366,850 

12,50
0 

323,753 
10,50

0 

10 Oktober 
254,644 

12,00
0 

453,651 
12,00

0 
185,651 7,500 

11 November 
246,285 

11,80
0 

238,600 
12,00

0 
421,412 7,500 

12 Desember 
171,376 

11,50
0 

358,493 
12,00

0 
125,594 7,500 

Total 

1,486,01

6   

3,124,65

7   

1,982,76

9   

 

Persekongkolan 

30.18 Rangkap Jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan 

Komisaris PT ASTIL (vide bukti I.8); ------------------------------------  

30.18.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen akta pendirian     

PT ASTIL, Ir. Maxon M Pekuwali, M.Si tergabung dalam 

struktur perusahaan yaitu menjabat sebagai komisaris 

PT ASTIL; -------------------------------------------------------  

30.18.2 Bahwa sampai dengan perkara A Quo berlasung belum 

ada pencabutan atau surat pengunduran diri Ir. Maxon 

M Pekuwali, M.Si sebagai komisaris merupakan bukti 

Ir. Maxon sebagai pelaku usaha; ---------------------------  

30.18.3 Bahwa pada periode waktu 2013-saat ini, berdasarkan 

bukti BAP Terlapor II, Ir. Maxon M Pekuwali, M.Si juga 

menjabat sebagai kepala dinas perikanan dan kelautan 

(vide bukti B34): -----------------------------------------------  

3. Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Sudah berapa lama menjabat menjadi Kepala Dinas di 

KP? 

Jawaban  Saya s1 di Unhas angkatan 84 dan s2 di Bogor. Saya 

kepala dinas 1991 s/d sekarang saya 1998-2000 di 

IPB tahun 2000 sampai sekarang di Sumba Timur.  
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30.18.4 Bahwa berdasarkan kedua bukti diatas terbukti Ir. 

Maxon M Pekuwali, M.Si memiliki rangkap jabatan, 

yaitu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai 

regulator dan Komisaris PT ASTIL sebagai operator 

atau pelaku usaha. Dengan adanya dualisme yang 

diemban oleh Sdr. Ir. Maxon M Pekuwali, M.Si sangat 

sulit dibedakan untuk mengeluarkan kebijakan yang 

bersifat fairness dan tidak diskriminasi. Hal tersebut 

terbukti dengan adanya rekomendasi teknis yang 

dikeluarkan oleh dinas perikanan dan kelautan yang 

sangat menguntungkan PT ASTIL; -------------------------  

30.18.5 Bahwa tidak dapat membedakan Ir. Maxon M 

Pekuwali, M.Si sebagai kepala dinas dan komisaris PT 

ASTIL diakui oleh direktur PT ASTIL dalam BAP 

terlapor I sebagai berikut (vide bukti B33): ---------------  

7. Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Terkait perjanjian pabrik yakni zona III dengan zona II, 

apakah hal itu juga arahan dari KKP Pusat? 

Jawaban Bukan. Saya adalah pelaksana dalam mengoperasikan 

pabrik. Pak Maxon yang mengatakan pada saya 

bahwa akan dibuat perjanjaian antara PT ASTIL 

dengan pelaku usaha di Zona II (Pengepul) Untuk 

lebih lanjutnya Pak Maxon yang mengetahui yang 

dapat menjelaskannya. 

8. Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Kenapa kepala dinas bisa mendikte anda untuk 

mengelola perusahaan PT ASTIL? Aakah hal tersebut 

sebagai Kepala Dinas atau Komisaris? 

Jawaban Karena beliau adalah Kepala Dinas KKP Sumba 

Timur, yang juga perpanjang tanganan dari Bupati 

Sumba Timur. 

Pak Maxon adalah Komisaris PT ASTIL saat itu. 

30.18.6 Bahwa berdasarkan keterangan Direktur PT ASTIL 

diatas, PT ASTIL sendiri pun sulit membedakan posisi 

Ir. Maxon M Pekuwali, M.Si sebagai komisaris atau 

kepala dinas, akibatnya semua kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Ir. Maxon M Pekuwali, M.Si baik 

sebagai kepala dinas maupun komisaris PT ASTIL 

selalu diikuti oleh direktur PT ASTIL; ----------------------  

30.19 Bahwa Kepemilikan Saham PT ASTIL (adanya conflict of interest);  
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30.19.1 Bahwa berdasarkan akta pendirian PT ASTIL Ir. Maxon 

M Pekuwali, M.Si telah menyetorkan uang sejumlah 

Rp.47.000.000,- sebagai konversi saham PT ASTIL 

sejumlah 47.000 helai saham; ------------------------------  

30.19.2 Bahwa adanya bukti kepemilikan saham Sdr. Ir. 

Maxon M Pekuwali, M.Si pada PT ASTIL bukan karena 

otomatis menjabat sebagai kepala dinas perikanan dan 

kelautan karena jelas didalam Akta tidak terdapat 

pencantuman jabatan melainkan sebagai individu 

(subjek hukum orang), hal tersebut berbeda dengan 

saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang 

tidak menyebut nama bupati seperti yang dilakukan 

kepada Ir. Maxon M Pekuwali, M.Si; -----------------------  

30.19.3 Bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa saham PT ASTIL tidak 100 persen dikuasi oleh 

pemerintah daerah artinya ketika terdapat pembagian 

deviden para pemegang saham, Ir. Maxon M Pekuwali, 

M.Si merupakan pihak swasta yang memiliki 

kepentingan; ---------------------------------------------------  

30.19.4 Bahwa bukti adanya kepentingan yang dimiliki oleh Ir. 

Maxon M Pekuwali, M.Si sangat sarat dengan adanya 

conflict of interest karena keuntungan dan kerugian 

yang dialami oleh PT ASTIL juga berdampak pada 

kepentingan pemegang saham; -----------------------------  

30.19.5 Bahwa berkaitan dengan conflict of interest menjadi 

relevant dan menjadi bukti kuat motif adanya 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Sdr. Ir. Maxon M 

Pekuwali, M.Si merupakan kebijakan yang bersifat 

diskriminatif dan anti persaingan yang hanya 

menguntungkan PT ASTIL dan berpotensi menjadi 

keuntungan pribadi dalam hal telah terjadi pembagian 

deviden kepada para pemegang saham; -------------------  

30.20 Persekongkolan pemasaran/pasokan rumput laut mentah; -------  

30.20.1 Bahwa adanya kepentingan yang dimiliki oleh  Ir. 

Maxon M Pekuwali, M.Si menjadi motif kuat dalam 

pengambilan kebijakan antipersaingan; -------------------  
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30.20.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui PT 

ASTIL pernah mengalami kondisi kesulitan 

mendapatkan pasokan rumput laut, atas dasar 

tersebut dibuatlah sistem zonasi dan aturan perizinan 

dengan catatan-catatan tertentu yang menguntungkan 

PT ASTIL dalam mendapatkan pasokan rumput laut 

mentah di sumba timur; -------------------------------------  

30.20.3 Bahwa dengan adanya catatan yang tertuang dalam 

SIPPI mengakibatkan pelaku usaha yang sebelumnya 

menerapkan prinsip open market menjadi terhambat 

khususnya untuk pemasaran rumput laut di sumba 

timur; -----------------------------------------------------------  

30.20.4 Bahwa sampai perkara a quo ini berlangung masih 

didapatkan bukti berdasarkan keterangan BAP saksi 

Sdr. Arianto Winardi, sebagai berikut (vide bukti B26):  

 

7. 

Pertanyaan 

Investigator 

Untuk mengirim rumput laut ke Surabaya ada 

permasalahaan? 

Jawaban Awlanya tidak ada, namun di akhir Tahun 2013 ada 

masalah. Saya dilarang mengirim rumput laut dengan 

alasanharus menjual ke CV Kaliuda. Karena hanya CV 

Kaliuda yang hanya boleh memasukan rumput laut ke 

pabrik PT ASTIL. 

Saya tidak terima atas larangan itu, karena saya dan CV 

Kaliuda posisinya sama-sama beli rumput laut dari 

pengepul dan untuk dijual lagi. Saya sempat diarahkan 

dinas KKP, tapi saya tetap membangkang. Saya jual 

rumput laut ke Sumba Barat Daya. Karena harga 

rumput laut yang dijual ke CV Kaliuda harganya jauh 

dengan di pasaran untuk dijual ke Sumba Barat Daya. 

8. Pertanyaan 

Investigator 

Bagaimana dengan Tahun 2014? 

Jawaban Masih tetap dilarang, harus tetap jual ke pabrik 

melalui CV Kaliuda. 

Saya membangkang saja, barang saya ditahan, truk 

saya juga ditahan oleh Satpol PP  dan saya juga 

ditahan. 

30.20.5 Bahwa berdasarkan bukti diatas, pelaku usaha yang 

melakukan pemasaran keluar pulau atau melakukan 

penjualan tidak sesuai dengan catatan dalam SIPPI 

mendapatkan ancaman dan penahanan: -----------------  
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30.20.6 Bahwa bukti adanya catatan dalam SIPPI tahun 2014 

yang menyatakan Rumput Laut jenis E. Cottoni hasil 

pembelian/pengumpulan tidak diizinkan untuk di 

kirim ke luar daerah namun harus dijual ke          

PT ASTIL merupakan bentuk persekongkolan yang 

dibungkus kebijakan: ----------------------------------------  

30.20.7 Bahwa adanya catatan yang bersifat diskriminatif dan 

antipersaingan tersebut tidak memiliki dasar hukum 

dan bahkan telah bertentangan dengan prinsip good 

governance. -----------------------------------------------------  

30.20.8 Bahwa adanya perubahan catatan dalam SIPPI pada 

akhir tahun 2014 dan 2015 dengan catatan : 1. 

Mengutamakan penjualan E. Cottoni ke PT ASTIL 

dengan memperhatikan harga pasaran dan kapasitas 

produksi pabrik 2. Penjualan antar pulau E. Cottoni 

dapat dilakukan jika pabrik PT ASTIL mengalami over 

kapasitas stock merupakan hasil rekomendasi DPRD 

komisi B dan bukan hasil inisiatif Sdr. Ir. Maxon M 

Pekuwali, M.Si. (vide, bukti dokumen rekomendasi 

bersama komisi B Kabupaten Sumba Timur); ------------  

30.20.9 Bahwa berdasarkan analisis diatas terbukti Sdr Ir. 

Maxon M Pekuwali, M.Si tidak memiliki keinginan 

untuk merubah kebijakan antipersaingan adanya 

catatan-catatan dengan klausul mengutamakan 

penjualan E. Cottoni ke PT ASTIL dan Penjualan antar 

pulau E. Cottoni dapat dilakukan jika pabrik           

PT ASTIL mengalami over kapasitas stock 

merupakan bukti adanya upaya terus menerus dari 

Sdr. Ir. Maxon M Pekuwali, M.Si. untuk menghambat 

pelaku usaha lain di Sumba Timur agar tidak 

melakukan pemasaran rumput laut mentah selain 

dijual kepada PT ASTIL; --------------------------------------  

30.20.10 Bahwa berdasarkan pengakuan pelaku usaha 

informasi kapasitas pabrik hanya diketahui oleh        

PT ASTIL sehingga pelaku usaha yang akan melakukan 
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penjualan rumput laut mentah antar pulau harus 

meminta persetujuan PT ASTIL terlebih dahulu; --------  

30.20.11 Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Urbanus 

Aunung selaku pelaku usaha perdagangan rumput 

laut di Kabupaten Sumba Timur tanggal 17 Juni 2016 

(vide bukti B14); -----------------------------------------------  

46. Pertanyaan 

Investigator  

Apa maksud PT ASTIL over capacity dan harga pasar 

tidak menguntungkan? 

Jawaban Maksudnya bisa jual e.cottoni selain ke PT ASTIL 

apabila sudah penuh kapasitas PT ASTIL. 

Namun dibutuhkan surat rekomendasi yang 

menyatakan bahwa PT ASTIL sudah penuh. 

47. Pertanyaan 

Investigator 

Sehingga ada 2 izin yang harus dikeluarkan, yaitu izin 

SIPPI dan ada izin dari PT ASTIL bahwa kapasitas 

gudang PT ASTIL sudah penuh? 

Jawaban Iya. 

48. Pertanyaan 

Investigator 

Siapa yang mengeluarkan surat rekomendasi? 

Jawaban PT ASTIL dan diserahkan ke dinas untuk diketahui. 

 

30.20.12 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arianto Winardi, 

selaku Pelaku Usaha Jual Beli Rumput Laut, tanggal 

12 Agustus 2016, sebagai berikut (vide bukti B26): -----  

18 Pertanyaan 

Investigator 

Ada 4 poin dalam SIPPI terbaru anda di tahun 2014, 

apa maksud poin tetang mengutamakan penjualan e-

cottoni ke PT ASTIL untuk memenuhi kapasitas 

pabrik, apa maksudnya? 

Jawaban Kita harus mendahulukan kebutuhan pabrik, kalau 

kapasitas di pabrik gudangnya penuh. Saya bisa jual 

keluar PT ASTIL. 

 

30.20.13 Bahwa berdasarkan bukti diatas PT ASTIL memiliki 

penguasaan untuk mengatur pemasaran rumput laut 

mentah jenis E. Cottoni dari pelaku usaha lain. Pelaku 

Usaha lain tidak mengetahui informasi kapasitas 

gudang PT ASTIL secara utuh dan terus menerus 

dengan adanya catatan dalam SIPPI tersebut PT ASTIL 

memiliki kemampuan untuk Abuse kepada pelaku 

usaha lain dengan menyatakan kapasitas gudang 

belum penuh; --------------------------------------------------  
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Dampak Anti Persaingan 

30.21 Menghambat penjualan dan pemasaran rumput laut pelaku 

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

30.21.1 Penangkapan Urbanus Aunung; ----------------------------  

30.21.1.1 Bahwa Sdr Urbanus Aunung merupakan 

pelaku usaha yang melakukan jual-beli 

rumput laut mentah di Karimun Jawa, 

Jepara Jawa Tengah dan tempat lain 

diseluruh Indonesia, dengandemikian Sdr. 

Urbanus Aunung merupakan pesaing PT 

ASTIL dalam pasar bersangkutan; ----------  

30.21.1.2 Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 

awal tahun 2015 telah terjadi 

penangkapan Sdr. Urbanus Aunung oleh 

Satpol PP atas perintah kepala dinas 

kelautan dan perikanan atas perkara 

pembelian rumput laut kering jenis E. 

Cottoni dari petani rumput laut; ------------  

30.21.1.3 Bahwa berdasarkan BAP Sdr. Urbanus 

Aunung terdapat ancaman dan pemaksaan 

untuk tidak membeli rumput laut dari 

suba timur sebagai berikut: ------------------  

10. Pertanyaan 

Investigator 

Siapa yang menyampaikan hal tersebut? 

Jawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bapak Maxon,  

Pada Tahun 2012 saya membeli rumput laut di 

Waingapu, dan setelah itu adik ipar saya 

mendapatkan SMS dari Bapak Maxon yang 

menyatakan bahwa agar Sdr Urbanus tidak membeli 

rumut laut di Waingapu, jangan sampai saya 

melaporkan hal tersebut kepada Polisi. Setelah itu 

saya ke rumah paman saya, dimana paman saya 

bertetangga dengan Pak Maxon kepala dinas Kelautan 

dan Perikanan…… 

15. Pertanyaan 

Investigator  

Bagaimana dengan kualitas rumput laut di sumba 

timur apakah dapat bersaing dengan kualitas rumput 

laut yang ada di Surabaya? 
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Jawaban Kualiats rumput laut di sumba timur dapat 

bersaing dengan rumput laut di Surabaya, saya juga 

menceritakan bahwa pernah ada perusahaan mau 

masuk ke sumba timur tapi dilarang oleh kepala 

dinas perikanan karena sudah ada pabrik di sumba 

timur. 

16. Pertanyaan 

Investigator 

Siapa yang melarang? 

Jawaban Bapak Maxon sendiri. 

30.21.1.4 Bahwa berdasarkan bukti diatas Sdr. 

Urbanus Aunung telah dihambat bahkan 

dihalangi untuk melakukan pembelian dan 

pemasaran rumput laut dari wilayah 

Sumba Timur; ----------------------------------  

30.21.2 Peringatan keras pelanggaran SIPPI an. Andri Maku 

Hinggi Ranja (vide bukti dokumen berita acara hasil 

klarifikasi dan Surat pernyataan an. Andri Maku 

Hinggi Ranja): --------------------------------------------------  

30.21.2.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen 

klarifikasi, Sdr. Andri Maku Hinggi Ranja 

melakukan kegiatan pembelian dan 

pengumpulan rumput laut kepada Sdr. 

Urbanus Aunung dan atas perbuatan 

tersebut Sdr. Andri Maku Hinggi Ranja 

diberikan peringatan keras dengan 

ancaman pencabutan SIPPI; -----------------  

30.21.2.2 Bahwa berdasarkan bukti dokumen 

klarifikasi, latar belakang Sdr. Andri Maku 

Hinggi Ranja menjual rumput laut mentah 

kepada Urbanus Aunung adalah pada 

tanggal 21 Desember 2014 PT ASTIL tidak 

menerima seluruh rumput laut mentah 

dengan alasan sudah waktunya tutup, 

karena transaksi jual-beli dengan 

pembudidaya rumput laut harus tetap 

berjalan maka Sdr. Andri Maku Hinggi 

Ranja menyetujui penawaran Sdr. 

Urbanus Aunung; ------------------------------  
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30.21.2.3 Bahwa berdasarkan bukti dokumen surat 

pernyataan a/n. Andri Maku Hinggi Ranja 

kesalahan yang dilakukan oleh Sdr. Andri 

Maku Hinggi Ranja adalah melakukan 

penjulan rumput laut kering jenis E. 

Cottoni kepada Sdr. Urbanus Aunung dan 

bukan kepada PT ASTIL. Hal tersebut tidak 

sesuai dengan catatan pada SIPPI yang 

dikeluarkan oleh dinas perikanan dan 

kelautan. Berikut pengakuan Sdr. Andri 

Maku (vide bukti B10): ------------------------  

15. Pertanyaan 

Investigator 

Pada tahun 2014 anda bisa menjual rumput laut 

diluar PT ASTIL? 

Jawaban Saya pernah mau jual barang 32.5 ton keluar karena 

PT ASTIL sedang tutup pabrik. Setelah saya menjual 

baru saya diperiksa oleh staf DKP yang dituangkan 

dalam Berita Acara Klarifikasi dan selanjutnya saya 

diminta membuat surat pernyataan diatas materai 

Rp 6000 untuk tidak menjual rumput laut selain 

kepada PT ASTIL. 

25. Pertanyaan 

Investigator 

Apa yang terjadi dengan barang saudara setelah itu? 

Jawaban saya diminta membuat surat pernyataan diatas 

materai Rp 6000 untuk tidak menjual rumput laut 

selain kepada PT ASTIL. 

 

30.21.2.4 Bahwa berdasarkan bukti diatas, terbukti 

adanya upaya pemaksaan penjualan 

rumput laut kering jenis E. Cottoni kepada 

PT ASTIL. Sdr. Andri Maku seharusnya 

dapat menjadi pelaku usaha pesaing PT 

ASTIL dalam melakukan pembelian dan 

penjualan rumput laut kering jenis E. 

Cottoni. ------------------------------------------  

30.21.3 Penjatuhan sanksi berupa pembekuan ijin SIPPI a.n. 

Arianto Winardi (Vide bukti, dokumen Pembekuan 

Usaha Perikanan tanggal 13 Februari 2014 dan 

notulensi rapat koordinasi dinas kelautan dan 

perikanan kabupaten sumba timur dan badan 
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penanaman modal dan pelayanan perizinan (BPMPP) 

Kab. Sumba Timur, Surat Pernyataan an. Arianto 

Winardi); --------------------------------------------------------  

30.21.3.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen surat 

pernyataan yang dibuat pada tanggal 10 

Januari 2014 oleh Arianto Winardi, Arianto 

telah melakukan pengiriman rumput laut 

kering jenis E. Cottoni Saccol ke luar 

pulau sumba timur berdasarkan dokumen 

SIPPI yang dikeluarkan oleh BPMPP, ijin 

SIPPI yang dimiliki Sdr. Arianto 

dikecualikan melakukan 

pembelian/pengumpulan rumput laut 

jenis E. Cottoni (padahal dalam SIUP dan 

ijin SIPPI sebelumnya diperbolehkan) (vide 

dokumen SIUP dan SIPPI a/n. Arianto 

Winardi); -----------------------------------------  

30.21.3.2 Bahwa atas dasar tersebut Sdr. Arianto 

ditangkap dan direkomendasikan oleh 

Dinas Kelautan dan Perikanan Sumba 

Timur untuk dicabut ijinnya dan tidak 

diberikan izin lagi, namun BPMPP 

berdasarkan bukti dokumen pembekuan 

usaha perikanan tidak mengeluarkan 

kebijakan layaknya rekomendasi dari 

dinas KPP; ---------------------------------------  

30.21.3.3 Bahwa dengan demikian terbukti adanya 

tindakan dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan, yang diwakili oleh Terlapor I 

untuk menghambat pelaku usaha pesaing 

PT ASTIL untuk menjadi melakukan 

pembeli dan penjual rumput laut jenis e. 

Cottoni; ------------------------------------------  

30.21.4 Pelaku usaha lain; --------------------------------------------  

30.21.4.1 Bahwa berdasarkan bukti saksi dan 

dokumen terbukti adanya tindakan 
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menghambat pemasaran rumput laut oleh 

Ir. Maxon M Pekuwali, M.Si. kepada 

pembeli dan/atau pengumpul rumput laut 

di sumba timur; --------------------------------  

30.21.4.2 Bahwa perilaku Ir. Maxon M Pekuwali, 

M.Si. yang menerapkan sistem zonasi di 

Sumba Timur dan mengeluarkan 

kebijakan perijinan (SIPPI) yang bersifat 

diskriminatif dan antipersaingan; -----------  

30.21.4.3 Bahwa dengan adanya tindakan tersebut 

pelaku usaha seperti petani rumput laut 

mengalami kerugian karena rantai 

distribusi menjadi panjang dan harga 

penjualan yang diperoleh petani menjadi 

tidak optimal; -----------------------------------  

30.21.4.4 Bahwa pengakuan saksi Filmon Ratu 

Djaga sebagai petani rumput laut di 

Sumba Timur (vide bukti B9); ----------------  

9. Pertanyaan 

Investigator 

Apa yang membedakan sebelum dan sesudah ada 

zonasi? 

Jawaban Kami merasa rugi. 

Rantai distribusi panjang. Dari petani ke pengepul 

yakni CV Kaliuda, dari CV Kaliuda ke PT ASTIL. 

30.21.4.5 Bahwa berdasarkan bukti diatas 

perbuatan terlapor I dan terlapor II telah 

mengakibatkan terjadinya pemusatan 

pemasaran rumput laut kering jenis E. 

Cottoni kepada PT ASTIL yang merugikan 

petani rumput laut dan 

pedagang/pembeli/pengumpul rumput 

laut kering jenis E. Cottoni; ------------------  

30.21.4.6 Bahwa pelaku usaha pembeli dan/atau 

pengumpul rumput laut di Sumba Timur 

menjadi terhambat untuk melakukan 

pemasaran dan penjualan dengan adanya 

ancaman dan sanksi pencabutan ijin SIPPI 

jika menjual rumput laut keluar pulau, 
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akibatnya tercipta kondisi sentralisasi 

pemasaran rumput laut kering jenis E. 

Cottoni dimana PT ASTIL berhasil menjadi 

pembeli tunggal rumput laut kering 

tersebut (Monopsoni); -------------------------  

Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 

30.22 Bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor adalah 

dugaan pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan; ------------------------------  

Pasal 18 

1. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau 

menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar 

bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai 

penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu 

kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh 

persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

Pasal 24  

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa 

yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi 

berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang 

dipersyaratkan.  

 

30.23 Bahwa selanjutnya terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat 

diuraikan pemenuhan unsur pasal sebagai berikut: ----------------  

Pasal 18 tentang Monopsoni; --------------------------------------------  

30.23.1 Unsur Pelaku Usaha; -----------------------------------------  

30.23.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 4 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 definisi pelaku usaha 

usaha adalah: -----------------------------------  
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”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 ”  

30.23.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha 

dalam perkara a quo adalah PT Algae 

Sumba Timur Lestari (PT ASTIL), 

merupakan badan usaha berbentuk badan 

hukum perseroan terbatas yang didirikan 

berdasarkan Akta Nomor 66 tanggal 26 

Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Pau 

Djara Liwe, S.H., di Waingapu –Kabupaten 

Sumba Timur dengan kegiatan usaha pada 

pokoknya di bidang perdagangan; -----------  

30.23.1.3 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

diatas, unsur pelaku usaha Terpenuhi; ---  

30.23.2 Unsur menguasai penerimaan pasokan atau menjadi 

pembeli tunggal; -----------------------------------------------  

30.23.2.1 Bahwa berdasarkan uraian dan bukti 

dalam poin 11 dan 12 diatas, terbukti PT 

ASTIL merupakan pembeli tunggal rumput 

laut kering jenis E. Cottoni di wilayah 

Sumba Timur dengan jumlah pembelian 

sebagai berikut: (Vide, dokumen rekap 

pembelian rumput laut E.Cottoni            

PT ASTIL); ---------------------------------------  

N
O 

Bulan 

2013 2014 2015 

Tonase 
(kg) 

Harga 
(Kg) 

Tonase 
(kg) 

Harga 
(Kg) 

Tonase 
(kg) 

Harga 
(Kg) 

1 Januari 
76,889 8,300 208,846 

12,00
0 

167,416 
12,00

0 

2 Februari 
45,332 8,300 87,738 

14,00
0 

0 0 
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3 Maret 
22,024 8,600 162,178 

14,00
0 

42,422 
11,00

0 

4 April 
60,086 

10,00
0 

157,514 
14,00

0 
131,736 

12,50
0 

5 Mei 
75,032 

10,40
0 

157,876 
14,00

0 
173,914 

12,50
0 

6 Juni 
93,747 

11,00
0 

204,311 
14,00

0 
81,172 

12,50
0 

7 Juli 
134,808 

11,20
0 

273,359 
13,50

0 
85,271 

10,50
0 

8 Agustus 
159,051 

11,40
0 

455,241 
13,50

0 
244,428 

10,50
0 

9 
Septemb
er 

146,742 
11,80

0 
366,850 

12,50
0 

323,753 
10,50

0 

10 Oktober 
254,644 

12,00

0 
453,651 

12,00

0 
185,651 7,500 

11 

Novembe

r 
246,285 

11,80

0 
238,600 

12,00

0 
421,412 7,500 

12 

Desembe

r 
171,376 

11,50

0 
358,493 

12,00

0 
125,594 7,500 

Total 

1,486,01

6   

3,124,65

7   

1,982,76

9   

 

30.23.2.2 Bahwa PT ASTIL dapat menguasai pasokan 

dan menjadi pembeli tunggal karena 

adanya prilaku antipersaingan. Prilaku 

tersebut adalah: --------------------------------  

1. Pertama, Komisaris PT ASTIL yang juga 

menjabat sebagai Kepala Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Sumba Timur telah menyalahgunakan 

wewenangnya dengan memberikan 

catatan rekomendasi teknis yang 

bersifat diskriminasi yang hanya 

menguntungkan PT ASTIL. Dalam 

catatan rekomendasi teknis tersebut 

terdapat kewajiban bagi pelaku usaha 

yang menerima rekomendasi untuk 

menjual guna memenuhi kebutuhan 

operasional PT ASTIL. Pelaku usaha 

tersebut baru dapat menjual keluar 

wilayah Kabupaten Sumba Timur 
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ketika kapasitas stok PT ASTIL telah 

terpenuhi; -----------------------------------  

2. Kedua, adanya Nota Kesepakatan Kerja 

Sama, sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya bahwa seluruh pengusaha 

di wilayah Zona II diharuskan 

melakukan kesepakatan kerja sama 

jual beli rumput laut dengan PT ASTIL. 

Dalam kesepakatan tersebut terdapat 

klausul ”Wajib menjual rumput laut 

kering jenis E. Cottoni yang telah 

terkumpul di Gudang/Depo kepada PT 

ASTIL”. ---------------------------------------  

30.23.2.3 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

diatas, unsur Menguasai penerimaan 

pasokan atau menjadi pembeli tunggal, 

Terpenuhi; --------------------------------------  

30.23.3 Unsur Barang dalam Pasar Bersangkutan; ---------------  

30.23.3.1 Bahwa barang yang dimaksud dalam 

perkara A Quo adalah rumput laut kering 

(raw material) untuk jenis E. Cottoni yang 

diproduksi dari wilayah Sumba Timur; -----  

30.23.3.2 Bahwa dengan demikian unsur barang 

dalam Pasar Bersangkutan, Terpenuhi; ---  

30.23.4 Unsur mengakibatkan terjadinya prakteknya monopoli 

dan/atau persaingan usaha tidak sehat; -----------------  

30.23.4.1 Bahwa berdasarkan Kentuan Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999, pengertian praktek monopoli 

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

”pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu 

atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya produksi dan 

atau pemasaran atas barang dan atau jasa 

tertentu sehingga menimbulkan 
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persaingan usaha tidak sehat dan dapat 

merugikan kepentingan umum” -------------  

30.23.4.2 Bahwa selanjutnya, pemusatan kekuatan 

ekonomi berdasarkan Kentuan Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 diartikan sebagai berikut: -------------  

”penguasaan yang nyata atas suatu pasar 

bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku 

usaha sehingga dapat menentukan harga 

barang dan atau jasa” -------------------------  

30.23.4.3 Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 

angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999, pengertian persaingan usaha tidak 

sehat diartikan sebagai berikut: -------------  

”persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau 

melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha ” ----------------------------  

30.23.4.4 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, 

maka sangat jelas telah terjadi pemusatan 

kekuatan ekonomi dimana seluruh 

pembelian rumput laut mentah hanya 

dilakukan oleh  PT ASTIL sehingga          

PT ASTIL juga memiliki kekuatan pasar 

untuk menentukan harga beli yang secara 

faktual sangat rendah dibandingkan 

apabila produsen dan/atau penjual 

rumput laut mentah menjual langsung 

kepada pembeli (konsumen); -----------------  

30.23.4.5 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

yang diuraikan dalam butir 30.21 diatas, 

adanya perilaku PT ASTIL telah 

menghambat pelaku usaha lain dengan 

untuk menjual dan memasarkan rumput 
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laut kering jenis E. Cottoni. Dampak 

antipersaingan juga semakin terbukti 

dengan adanya penyalahgunaan wewenang 

komisaris PT ASTIL yang juga menjabat 

sebagai Kepala Dinas Perikanan dan 

Kelautan; ----------------------------------------  

30.23.4.6 Bahwa denganadanya rekomendasi teknis 

berupa kewajiban menjual rumput laut 

kepada PT ASTIL menjadi ancaman bagi 

pelaku usaha pesaing untuk tunduk dan 

mematuhi aturan tersebut karena jika 

dilanggar akan mendapatkan sanksi 

pencabutan izin; --------------------------------  

30.23.4.7 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

diatas, unsur Mengakibatkan terjadinya 

Praktek Monopoli dan/atau Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, Terpenuhi; -------------  

30.24 Bahwa selanjutnya terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 24 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat 

diuraikan pemenuhan unsur pasal sebagai berikut: ----------------  

Pasal 24 tentang Persekongkolan ---------------------------------------  

30.24.1 Unsur Pelaku Usaha; -----------------------------------------  

30.24.1.1 Bahwa yang dimaksud dimaksud pelaku 

usaha dalam perkara a quo adalah           

PT Algae Sumba Timur Lestari (PT ASTIL). 

Bahwa PT Algae Sumba Timur Lestari 

(selanjutnya disebut ”PT ASTIL”) dalam 

perkara ini merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum perseroan 

terbatas yang didirikan berdasarkan Akta 

Nomor 66 tanggal 26 Agustus 2011 yang 

dibuat oleh Notaris Pau Djara Liwe, S.H., 

di Waingapu –Kabupaten Sumba Timur 

dengan kegiatan usaha pada pokoknya di 

bidang perdagangan; --------------------------  
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30.24.1.2 Bahwapada prakteknya, PT ASTIL 

melakukan perdagangan rumput laut dan 

hasil pengolahan rumput laut, ekspor 

rumput laut dan hasil pengolahan rumput 

laut, dan melakukan industri pengolahan 

rumput laut; ------------------------------------  

30.24.1.3 Bahwa atas  dasar uraian tersebut maka 

cukup jelas bahwa unsur bahwa PT Algae 

Sumba Timur Lestari (ASTIL) telah 

memenuhi unsur pelaku usaha 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

UU Nomor 5 Tahun 1999 karena didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia; ----------------------------  

30.24.1.4 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

diatas, unsur pelaku usaha, Terpenuhi; --  

30.24.2 Unsur Bersekongkol; -----------------------------------------  

30.24.2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU 

No. 7 Tahun 2015 dijelaskan mengenai 

pengertian persekongkolan, yaitu: ----------  

”persekongkolan atau konspirasi usaha 

adalah bentuk kerjasama yang dilakukan 

oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha 

lain dengan maksud untuk menguasai 

pasar bersangkutan bagi kepentingan 

pelaku usaha yang bersekongkol ” ----------  

30.24.2.2 Bahwa persekongkolan dilakukan antara 

PT ASTIL dengan pihak lain. Pihak lain 

dalam hal ini adalah Ir. Maxon M. 

Pekuwali; ----------------------------------------  

30.24.2.3 Bahwa  persekongkolan atau konspirasi 

telah dijelaskan dalam poin 13, 14 dan 15 

disertai dengan bukti-bukti. Namun pada 

pokoknya persekongkolan dapat terjadi 

karena adanya jabatan rangkap yang 
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dimiliki oleh Ir. Maxon M. Pekuwali, yaitu 

selain menjabat sebagai Kepala Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Sumba Timur juga sekaligus menjabat 

sebagai Komisaris PT ASTIL. -----------------  

30.24.2.4 Selanjutnya Sdr. Maxon M. Pekuwali 

menyalahgunakan kewenangannya selaku 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Sumba Timur untuk 

memfasilitai PT ASTIL agar dapat 

menguasai pasokan dan menjadi pembeli 

tunggal dengan maksud PT ASTIL dapat 

tumbuh dan bersaing dengan pelaku 

usaha pesaingnya. -----------------------------  

30.24.2.5 Bahwa penyalahgunaan kewenangan Sdr. 

Maxon M. Pekuwali tidak terlepas dari 

adanya conflict of interest selaku pemegang 

saham PT ASTIL (vide, bukti I.8); ------------  

30.24.2.6 Bahwa adanya prilaku antipersaingan 

diatas diperkuat dengan prilaku 

antipersaingan yang dilakukan oleh 

direktur PT ASTIL, yaitu dengan membuat 

perjanjian ekslusif dimana terdapat 

kewajiban untuk hanya menjual rumput 

laut kering jenis E. Cottoni kepada          

PT ASTIL; ----------------------------------------  

30.24.2.7 Bahwa adanya rangkap jabatan yang 

dimiliki Ir. Maxon M. Pekuwali selaku 

Kepala Dinas perikanan dan kelautan 

memberikan keuntungan bagi PT ASTIL 

yang selanjutnya digunakan untuk 

melakukan perilaku: ---------------------------  

1. Menafsirkan dan membuat konsep 

zonasi pemasaran dan/penjualan 

rumput laut kering jenis E. Cottoni di 

Sumba Timur; ------------------------------  
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2. Menambahkan catatan pada surat 

rekomendasi teknis dari Dinas 

Kelautan dan Perikanan Pemerintah 

Kabupaten Sumba Timur terkait SIPPI 

dengan ketentuan: -------------------------  

Catatan: 3. Rumput laut jenis E.Cotonii hasil 

pembelian dan pengumpulan diutamakan 

dijual untuk memenuhi kebutuhan 

operasional PT ASTIL 

4. Penjualan jenis E.Cotonii keluar daerah 

dapat dilakukan apabila stok PT ASTIL 

terpenuhi 

 

30.24.2.8 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

diatas, unsur bersekongkol, Terpenuhi; ---  

30.24.3 Unsur Pihak Lain; ---------------------------------------------  

30.24.3.1 Bahwa pihak lain adalah pihak yang 

terlibat dalam persekongkolan atau 

konpirasi usaha. Definisi pihak lain tidak 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1999 tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat; --------------------------------------------  

30.24.3.2 Bahwa dalam hukum maksud pihak lain 

dapat diartikan sebagai subjek hukum. 

Subjek hukum memiliki pengertian segala 

sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak 

dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. 

Yang termasuk dalam pengertian subyek 

hukum ialah Manusia atau orang 

(Naturlijke Person) dan Badan Hukum 

(VichtPerson). ------------------------------------  

30.24.3.3 Bahwa berdasarkan pengertian diatas 

subjek hukum atau pihak lain dalam 

perkara aquo adalah Sdr. Maxon M. 

Pekuwali. ----------------------------------------  
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30.24.3.4 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

diatas, unsur pihak lain, Terpenuhi; -------  

30.24.4 Unsur Menghambat produksi dan atau pemasaran 

barang pelaku usaha pesaingnya; --------------------------  

30.24.4.1 Bahwa sebelum adanya sistem zonasi, 

pelaku usaha baik itu petani rumput laut 

maupun pedagang, pembeli, dan/atau 

pengumpul rumput laut dapat melakukan 

penjulan atau pemasaran kepada siapa 

saja sesuai dengan hukum penawaran; ----  

30.24.4.2 Bahwa berdasarkan bukti dan analisis 

poin 16 terbukti dengan adanya perilaku 

Terlapor I dan Terlapor II telah 

menghambat pelaku usaha pesaing untuk 

memasarkan dan/atau menjual rumput 

laut kering jenis E. Cottoni kepada pihak 

lain selain PT ASTIL; ---------------------------  

30.24.4.3 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

diatas, unsur menghambat produksi dan 

atau pemasaran barang pelaku usaha 

pesaingnya, Terpenuhi; -----------------------  

30.24.5 Unsur Barang yang ditawarkan atau dipasok di pasar 

bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, 

kualitas, maupun ketepatan waktu yang 

dipersyaratkan; ------------------------------------------------  

30.24.5.1 Bahwa adanya perilaku antipersaingan 

yang dilakukan oleh Terlapor I dan 

Terlapor II memberikan dampak, yaitu 

berkurangnya pasokan rumput laut kering 

jenis E. Cottoni yang sebelumnya dapat 

dipasarkan secara langsung oleh pelaku 

usaha di Sumba Timur kepada konsumen 

namun kini harus menjual kepada PT 

ASTIL; --------------------------------------------  

30.24.5.2 Bahwa adanya klausul dalam catatan 

SIPPI berupa ”Penjualan antar pulau E. 



  

halaman 110 dari 231 

 
 

SALINAN 

Cottoni dapat dilakukan jika pabrik        

PT ASTIL mengalami over kapasitas 

stock dan/atau harga pasar yang tidak 

menguntungkan secara bisnis” merupakan 

hambatan bagi pelaku usaha yang masuk 

dalam katagori zona II.  -----------------------  

30.24.5.3 Bahwa terbukti PT ASTIL juga melakukan 

penjulan rumput laut kering jenis E. 

Cottoni kepada pihak lain. Informasi 

mengenai kapasitas stock pabrik adalah 

informasi asimetris yang berarti hanya PT 

ASTIL yang mengetahui secara langsung 

apakah pabrik mengalami over kapasitas 

atau tidak. Akibatnya pelaku usaha lain 

(pelaku usaha pesaing) tidak mendapatkan 

kepastian untuk melakukan penjulan 

dan/atau pengiriman yang kemudian 

berdampak pada penurunan kualitas 

rumput laut dan tidak tercapainya 

ketepatan waktu pengiriman kepada 

konsumen pelaku usaha pesaing; -----------  

30.24.5.4 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti 

diatas, unsur barang dan atau jasa yang 

ditawarkan atau dipasok di pasar 

bersangkutan menjadi berkurang baik dari 

jumlah, kualitas, maupun ketepatan 

waktu yang dipersyaratkan, Terpenuhi. ---  

Kesimpulan & Rekomendasi 

30.25 Bahwa berdasarkan uraian fakta dan analisa diatas maka Tim 

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

30.25.1 Menyatakan Terbukti Terlapor I melanggar ketentuan 

Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam perdagangan 

rumput laut mentah jenis e-cottonii hasil produksi di 

wilayah administratif Kabupaten Sumba Timur, 

Propinsi Nusa Tenggara Timur; -----------------------------  
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30.25.2 Menyatakan Terbukti Terlapor I dan Terlapor II 

melanggar ketentuan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 

1999 yang dilakukan oleh PT Algae Sumba Timur 

Lestari (PT ASTIL) dan Ir. Maxon M. Pekuwali dalam 

perdagangan rumput laut mentah jenis e-cottonii hasil 

produksi di wilayah administratif Kabupaten Sumba 

Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur; --------------------  

30.25.3 Menghukum dan memberikan sanski kepada Terlapor I 

dan Terlapor II sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 

5 tahun 1999; --------------------------------------------------  

30.25.4 Merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk 

memerintahkan Sdr. Ir. Maxon M. Pekuwali untuk 

tidak merangkap jabatan sebagai komisaris PT Algae 

Sumba Timur Lestari (PT ASTIL) atau pengurus 

perusahaan selama menjabat sebagai Kepala Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur; -----  

30.25.5 Merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk 

memerintahakan sdr. Ir. Maxon M. Pekuwali 

melepaskan kepemilikan sahamnya pada PT Algae 

Sumba Timur Lestari (PT ASTIL); ---------------------------  

30.25.6 Merekomendasikan kepada Majelis Komisi agar 

meminta penyidik pada instansi kepolisian Republik 

Indonesia dan/atau Instansi Komisi Pemberantasan 

Korupsi untuk dilakukan penyidikan atas perbuatan 

Terlapor I yang diduga telah melakukan inefesiensi 

anggaran APBD Kabupaten Sumba Timur khususnya 

anggaran pembentukan pabrik dan operasional         

PT ASTIL; -------------------------------------------------------  

31. Menimbang bahwa Terlapor I (PT ASTIL) dan Terlapor II (Ir. Maxon M. 

Pekuwali), melalui kuasa hukum Antariksa & Associates, menyerahkan 

Kesimpulan Hasil Persidangan Terlapor I dan Terlapor II, yang pada 

pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: -----------------------------------------  

31.1 Bahwa segala sesuatu yang telah Terlapor I dan Terlapor II 

nyatakan dalam tanggapan yang diajukan sebelumnya, mohon 

dianggap secara keseluruhannya telah termuat pula dan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini; ---------------  
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31.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tetap pada dalil-dalil 

sebagaimana dikemukakan dalam tanggapan yang diajukannya 

dan dengan tegas menolak dalil-dalil laporan dugaan pelanggaran 

dari Tim Investigator kecuali yang diakui secara tegas 

kebenarannya oleh Terlapor I dan Terlapor II; -------------------------  

31.3 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dengan tegas menolak bukti-

bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh tim Investigator oleh 

karena bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut tidak 

mempunyai landasan dasar serta alasan-alasan hukum yang sah 

(justa causa atau legal reason) dan juga tidak berdasarkan fakta-

fakta yang benar (ipso facto), kecuali hal-hal yang diakui dengan 

jelas oleh Terlapor I dan Terlapor II; -------------------------------------  

Obyek Pelanggaran 

31.4 Bahwa setelah dicermati susunan laporan dugaan pelanggaran 

yang disusun oleh Tim Investigator yang menjadi obyek 

pelanggaran dalam pemeriksaan ini adalah: ---------------------------  

“Penguasaan pasokan rumput laut oleh PT. Algae Sumba Timur 

Lestari di Wilayah Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2016” (vide halaman 5 

laporan dugaan pelanggaran); ------------------------------------------  

Dugaan pelanggaran 

31.5 Bahwa sebagaimana rumusan dugaan pelanggaran yang dibuat 

dan disusun oleh Tim Investigator dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh Terlapor I adalah sbb: -----------------------------------  

Terlapor I diduga melakukan pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(vide hal. 34 laporan dugaan pelanggaran); -----------------------------  

Pasal 18 UURI No. 5 Tahun 1999, berbunyi yaitu: 

ayat 1: Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan 
pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang 
dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 
atau persaingan yang tidak sehat. 

ayat 2: Pelaku usaha patut diduga atau dianggap 

menguasai penerimaan pasokan atau menjadi 
pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok 
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pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa 

tertentu. 

Pasal 24 UURI No. 5 Tahun 1999, berbunyi yaitu:  

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain 

untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar 

barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar 
bersangkutan menjadi berkurang baik dari kualitas, maupun 
ketepatan waktu yang dipersyaratkan”. 

Pembuktian 

31.6 Bahwa adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti menurut 

Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara 

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

- Keterangan saksi; 

- Pendapat Ahli; 
- Surat dan/atau dokumen; 

- Petunjuk; 
- Keterangan Terlapor; 

Bahwa Majelis Komisi telah melakukan serangkaian pemeriksaan 

terhadap perkara a quo dan didalam persidangan telah muncul 

alat-alat bukti berupa keterangan saksi, pendapat ahli, surat 

dan/atau dokumen dan keterangan terlapor.  -------------------------  

Keterangan Saksi: ----------------------------------------------  

Bahwa adapun saksi-saksi yang hadir dipersidangan adalah sbb: 

31.6.1 Saksi HERYANSYAH HIMAWAN, Direktur PT. Indo 

Seaweed, hadir memberikan keterangan di persidangan 

di Kantor KPPU Jakarta atas permintaan dari Tim 

Investigator pada tanggal 26 April 2016, telah 

memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sbb: -----  

31.6.1.1 Saksi menerangkan bahwa PT. Indo Seaweed 

berdiri sejak tahun 2012 dan memulai 

produksi komersil-nya pada tahun 2014; -----  

31.6.1.2 Saksi menerangkan bahwa Produksi komersil 

PT. Indo Seaweed adalah mengolah produk 

bahan baku chips menjadi powder dan 

hasilnya di ekspor keluar negeri antara lain 

Amerika Latin, dll; ---------------------------------  
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31.6.1.3 Saksi menerangkan bahwa PT. Indo Seaweed 

membeli bahan baku chips dari daerah Bali, 

Malang dan PT. ASTIL di Waingapu Sumba 

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

31.6.1.4 Saksi menerangkan bahwa PT. Indo Seaweed 

mempunyai Supplier bahan baku chips dari 5 

(lima) perusahaan, yaitu : PT. ASTIL, PT. 

Indonusa, PT. Salindo, PT. Algae Castela dan 

PT. Banti Murung; ---------------------------------     

31.6.1.5 Saksi menerangkan bahwa PT. ASTIL awal-

awal memasok bahan baku chips kepada PT. 

Indo Seaweed kira-kira sekitar 60% 

(enampuluh persen); ------------------------------  

31.6.1.6 Saksi menerangkan bahwa PT. Indo Seaweed 

adalah merupakan perusahaan Penanaman 

Modal Dalam Negeri; ------------------------------  

31.6.1.7 Saksi menerangkan bahwa PT. Indo Seaweed 

hanya memproduksi powder saja; --------------  

31.6.1.8 Saksi menerangkan bahwa Kapasitas 

produksi PT. Indo Seaweed kira-kira 40-60 

ton per-bulan; --------------------------------------  

31.6.1.9 Saksi menerangkan bahwa PT. Indo Seaweed 

sebelum membeli chips selalu meminta 

sample kepada para supplier, dan kalau 

sample tersebut cocok dengan standar/speck 

utama yang diinginkan PT. Indo Seaweed 

baru mulai memesan dan melakukan 

negosiasi harga;------------------------------------  

31.6.1.10 Saksi menerangkan bahwa Standar/speck 

utama PT. Indo Seaweed didalam membeli 

chips adalah MC, Kandungan air, dll; ---------  

31.6.1.11 Saksi menerangkan bahwa Mekanisme 

pembayaran kepada supplier berbeda-beda, 

ada yang meminta cash sedangkan kepada 

PT. ASTIL adalah dengan memberikan uang 

muka sebesar 50% (lima puluh persen);-------  
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31.6.1.12 Saksi menerangkan bahwa Harga chips dari 

supplier berbeda-beda tergantung dari 

kualitas chips yang dihasilkan oleh masing-

masing supplier; -----------------------------------  

31.6.1.13 Saksi menerangkan bahwa di daerah 

Waingapu PT. Indo Seaweed hanya membeli 

bahan chips dari PT. ASTIL; ---------------------  

31.6.1.14 Saksi menerangkan bahwa sudah beberapa 

bulan ini PT. Indo Seaweed hanya membeli 

bahan baku chips dari PT. ASTIL sekitar 14 

ton; ---------------------------------------------------  

31.6.1.15 Saksi menerangkan bahwa kwalitas bahan 

baku chips yang dihasilkan oleh PT. ASTIL 

belakangan agak menurun; ----------------------  

31.6.1.16 Saksi menerangkan bahwa PT. Indo Seaweed 

terakhir membeli bahan baku chips dari PT. 

ASTIL pada bulan Febuari 2016; ---------------  

31.6.1.17 Saksi menerangkan bahwa setahu saksi PT. 

ASTIL memasok bahan baku chips lebih dari 

5 (lima) perusahaan; ------------------------------  

31.6.1.18 Saksi menerangkan bahwa PT. Indo Seaweed 

sebelum membeli bahan baku chips dari PT. 

ASTIL membuat perjanjian dalam bentuk 

perjanjian kerjasama tentang kwalitas dan 

kwantitas dari bahan baku chips; --------------  

31.6.1.19 Saksi menerangkan bahwa perjanjian 

kerjasama antara PT. Indo Seaweed dengan 

PT. ASTIL dibuat pada tahun 2013 untuk 1 

(satu) kali pembelian bahan baku chips dan 

sebenarnya perjanjian kerjasama tersebut 

berlaku selama 3 (tiga) tahun; ------------------  

31.6.1.20 Saksi menerangkan bahwa inisiatif 

pembuatan perjanjian kerjasama tersebut 

adalah berasal dari PT. Indo Seaweed; ---------  

31.6.1.21 Saksi menerangkan bahwa saksi tidak 

mengetahui ada perusahaan lain yang 
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menjual chips di Waingapu Sumba Timur 

selain PT. ASTIL; -----------------------------------  

31.6.1.22 Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui 

PT. ASTIL menetukan harga pembelian; -------  

31.6.1.23 Saksi menerangkan bahwa PT. Indo Seaweed 

membeli bahan baku chips dari PT. ASTIL 

pertama kali pada tahun 2013 tepatnya saksi 

tidak ingat, dengan harga yang berbeda-beda;

  

31.6.1.24 Saksi menerangkan bahwa yang menentukan 

harga bahan baku chips adalah dari supplier 

masing-masing; ------------------------------------  

31.6.1.25 Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui 

ada pembagian klaster di Waingapu Sumba 

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

31.6.2 Saksi atas nama DARWIN FEBRIAN SUSANTO, Direktur 

Operasional PT. Indo Seaweed, hadir memberikan 

keterangan di persidangan di Kantor KPPU Jakarta atas 

permintaan dari Tim Investigator pada tanggal 26 April 

2016, telah memberikan keterangan dibawah sumpah 

yaitu sbb: ---------------------------------------------------------  

31.6.2.1 Saksi menerangkan bahwa powder adalah 

merupakan suatu produk sebagai bahan 

untuk merekatkan/pembentuk makanan, 

seperti sosis dll; ------------------------------------  

31.6.2.2 Saksi menerangkan bahwa PT. ASTIL tidak 

selalu siap dengan stock bahan baku chips; -  

31.6.2.3 Saksi menerangkan bahwa selama PT. Indo 

Seaweed membeli bahan baku chips dari PT. 

ASTIL ada saatnya dimana stock bahan baku 

chips di PT. ASTIL kosong; -----------------------  

31.6.2.4 Saksi menerangkan bahwa chips bisa 

disimpan lama tergantung dari packingnya; --  

31.6.2.5 Saksi menerangkan bahwa produk bahan 

baku chips PT. ASTIL bertahan lama;----------  
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31.6.2.6 Saksi menerangkan bahwa harga bahan baku 

chips pada tahun 2013 adalah Rp. 53.000., 

pada tahun 2014 adalah Rp. 64.000., pada 

tahun 2015 Rp. 64.000., pada tahun 2016 

Rp. 49.000., sedangkan terakhir PT. Indo 

Seaweed membeli bahan baku chips dari PT. 

ASTIL pada bulan februari 2016 adalah Rp. 

53.000; ----------------------------------------------  

31.6.2.7 Saksi menerangkan bahwa untuk produk 

powder yang dihasilkan oleh PT. Indo 

Seaweed tidak bisa dipasarkan didalam 

negeri karena tidak ada/belum ada 

permintaan; ----------------------------------------  

31.6.2.8 Saksi menerangkan bahwa proses dari bahan 

baku chips diolah dengan kondisioning untuk 

menghilangkan microba lalu menjadi bahan 

baku powder; ---------------------------------------  

31.6.2.9 Saksi menerangkan bahwa PT. ASTIL adalah 

bukan pesaing dari PT. Indo Seaweed karena 

PT. ASTIL hanya memproduksi bahan baku 

chips saja; ------------------------------------------  

31.6.2.10 Saksi menerangkan bahwa perusahaan lain 

seperti PT. Indo Seaweed setahu saksi ada 3 

(tiga) yaitu : PT. Gumindo di daerah Banten, 

PT. Hydroxolite Indonesia di Bogor dan PT. 

Amarta Aragena di Jawa Timur; ----------------  

31.6.2.11 Saksi menerangkan bahwa supplier bahan 

baku chips di Indonesia ada banyak; ----------  

31.6.2.12 Saksi menerangkan bahwa PT. Indo Seaweed 

tidak bisa mengolah rumput laut; --------------  

31.6.2.13 Saksi menerangkan bahwa yang 

mempengaruhi kwalitas dari rumput laut 

adalah faktor alam; -------------------------------    

31.6.2.14 Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui 

penyebab naik turunnya harga rumput laut 
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karena hingga saat ini harga rumput laut 

belum menjadi harga komoditi; -----------------  

31.6.2.15 Saksi menerangkan bahwa harga bahan baku 

chips dan kwalitas chips dari masing-masing 

supplier berbeda-beda; ---------------------------  

31.6.2.16 Saksi menerangkan bahwa standar quality 

adalah merupakan standar dari PT. Indo 

Seaweed; --------------------------------------------  

31.6.2.17 Saksi menerangkan bahwa standar quality 

dari masing-masing supplier tergantung dari 

selera pembeli; -------------------------------------  

31.6.2.18 Saksi menerangkan bahwa harga beli bahan 

baku chips dari PT. ASTIL bisa 

ditawar/negosiasi; ---------------------------------  

31.6.2.19 Saksi menerangkan bahwa hingga saat ini 

belum ada regulasi yang jelas tentang rumput 

laut; --------------------------------------------------  

31.6.2.20 Saksi menerangkan bahwa proses 

pengolahan rumput laut di Indonesia dari 

hilir sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) 

tahun; -----------------------------------------------  

31.6.2.21 Saksi menerangkan bahwa PT. ASTIL 

memasok bahan baku chips lebih kepada 5 

(lima) perusahaan; --------------------------------  

31.6.2.22 Saksi menerangkan bahwa raw material ke 

chips adalah aero material, chemical, dll; -----  

31.6.2.23 Saksi menerangkan bahwa kompetitor PT. 

Indo Seaweed memilih pasokan bahan baku 

chips dari Indonesia bagian timur; -------------  

31.6.3 Saksi atas nama ALBNER MARA LADO, Pelaku Usaha 

Zona II di Waingapu Sumba Timur, hadir memberikan 

keterangan di persidangan di Hotel Aston Kupang Nusa 

Tenggara Timur atas permintaan dari Tim Investigator 

pada tanggal 16 Juni 2016, telah memberikan 

keterangan dibawah sumpah yaitu sbb: 
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31.6.3.1 Saksi menerangkan sebelum tahun 2014 

bekerja sebagai petani rumput laut; -----------  

31.6.3.2 Saksi menerangkan ketika menjadi petani 

rumput laut hasil panen rumputnya 

langsung dijual kepada Bapak Ustad 

Sufathan, Bapak Koh An dan Bapak 

Urbanus; --------------------------------------------  

31.6.3.3 Saksi menerangkan saat menjadi pelaku 

usaha di Zona II belum pernah menjual 

rumput laut ke luar daerah; ---------------------  

31.6.3.4 Saksi menerangkan harga rumput laut yang 

dibeli dari petani rumput laut (zona I) dengan 

harga Rp. 10.000., per-kg, kemudian saksi 

menjual kepada Koh An sebesar Rp. 11.000,- 

per-kg; -----------------------------------------------  

31.6.3.5 Saksi menerangkan mengetahui adanya 

sistem zonasi yaitu pengelompokan wilayah, 

zona 1 adalah petani, zona 2 adalah 

pengepul/pengusaha, zona 3 adalah PT. 

ASTIL atau pabrik; --------------------------------  

31.6.3.6 Saksi menerangkan pada tahun 2013 – 2014 

pernah dipersulit mati-matian untuk menjual 

rumput laut, hanya diperkenankan untuk 

menjual kepada CV. Kaliuda yaitu Bapak 

Ustad Sufathan dan tidak diijinkan menjual 

keluar oleh Dinas Perikanan dan Kelautan; --  

31.6.3.7 saksi menerangkan ijinnya lama sekali 

keluarnya dan saksi pernah melaporkan hal 

itu kepada Ketua DPRD Sumba Timur; --------  

31.6.3.8 Saksi menerangkan tidak tahu berdirinya 

PT.ASTIL, tetapi saksi pernah menjual 

rumput laut ke PT.ASTIL; ------------------------  

31.6.3.9 Saksi menerangkan pada tahun 2014 hanya 

Pak Ustad Sufathan yang boleh membeli 

rumput laut dari Petani rumput laut (zona I), 
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saksi tidak memiliki perjanjian dengan PT. 

ASTIL; -----------------------------------------------  

31.6.3.10 Saksi menerangkan merasa untung menjual 

rumput laut kepada PT. ASTIL; -----------------  

31.6.3.11 Saksi menerangkan ada rekomendasi teknis 

yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan 

Kelautan berisi 2 catatan, yaitu: 1) rumput 

laut e-cottoni memenuhi kebututan PT. 

ASTIL; 2) dapat dijual keluar apabila 

kebutuhan PT. ASTIL sudah terpenuhi; -------  

31.6.3.12 Saksi menerangkan MoU antara Pak Ustad 

Sufahtan dengan PT ATIL adalah 

kesepakatan antara zona 2 dengan zona 3 

pabrik; -----------------------------------------------  

31.6.3.13 Saksi pernah bergerak berunding bersama 

masyarakat dan bersurat kepada Ketua 

DPRD Kabupaten Sumba Timur, 3 (tiga) 

minggu kemudian datang Menteri Perikanan 

ke Waingapu Sumba Timur; ---------------------  

31.6.3.14 Saksi menerangkan rantai penjualan rumput 

laut pada tahun 2013/2014 adalah hasil 

rumput laut dari petani dijual kepada 

pengepul, dari pengepul kemudian masuk ke 

zona 2 dalam hal ini bapak sufathan, dari 

zona 2 baru masuk ke zona 3 yaitu pabrik 

PT. ASTIL; -------------------------------------------  

31.6.3.15 Saksi menerangkan ketika ada permasalahan 

tentang jual beli rumput laut tersebut, saksi 

pernah menjual ke pelaku usaha zona 2 

selain daripada Pak Ustad Sufathan; ----------  

31.6.3.16 Saksi menerangkan jika penjualan rumput 

laut kepada semua PT harganya sama; --------  

31.6.3.17 Saksi menerangkan pemberitahuan tentang 

perubahan harga rumput laut diberitahukan 

oleh PT. ASTIL seminggu sebelumnya yang 

dikiriman melalui surat atau telpun; ----------  
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31.6.3.18 Saksi menerangkan telah mengajukan 

permohonan kepada Dinas Perikanan dan 

Kelautan kurang lebih 1 (satu) tahun lebih 

terkait dengan penjualan ke PT. ASTIL; -------  

31.6.3.19 Saksi menerangkan saksi langsung mengeluh 

ke DPRD Kabupaten Sumba Timur karena 

saksi untuk membuat ijin sebagai pelaku 

usaha di zona II (pengumpul rumput laut) 

harus dari Dinas Perikanan dan Kelautan 

sedangkan Menteri Perikanan dan Kelautan 

mengatakan perijinan dikeluarkan oleh 

Menteri Perikanan dan Kelautan; ---------------  

31.6.3.20 Saksi menerangkan selain menjual rumput 

laut kepada Pak Ustad Sufahtan (CV. 

Kaliuda), saksi juga menjual kepada Bapak 

Puang ketika saksi menjual kepada Bapak 

Puang, Bapak Puang ditangkap oleh Satpol 

PP Pemerintahan Kabupaten Sumba Timur, 

kemudian saksi menjual kepada Bapak 

Urbanus, namun saksi pernah juga melihat 

barang-barang Bapak Urbanus ditangkap 

dan ditahan; ----------------------------------------  

31.6.3.21 Saksi menerangkan saksi mendapatkan 

keuntungan lebih saat menjual rumput laut 

ke PT. ASTIL daripada ke CV. KALIUDA; ------  

31.6.3.22 Saksi menerangkan saat saksi ingin 

mengurus ijin, saksi mengatakan uang saksi 

tidak cukup sehingga menjadi kendala proses 

pembuatan ijin tersebut; -------------------------  

31.6.3.23 Saksi menerangkan tidak pernah di 

invesitigasi oleh Tim Investigator; --------------  

31.6.3.24 Saksi menerangkan tidak ingat sejak tahun 

berapa menjadi petani rumput laut, dimana 

saksi menerangkan kurang lebih pada tahun 

2010; ------------------------------------------------  
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31.6.3.25 Saksi menerangkan bahwa saat ini zona 2 

memang berbadan hukum; ----------------------  

31.6.3.26 Saksi menerangkan mengetahui PT. ASTIL 

tutup hanya dari mendengar berita dari 

orang-orang; ----------------------------------------  

31.6.3.27 Saksi menerangkan yang membuat surat 

pemberitahuan perubahan harga; --------------  

31.6.3.28 Saksi menerangkan jika 10 karung sampai 1 

ton petani langsung menjual kepada 

pengusaha zona 2, jika dibawah 10 karung 

maka tidak langsung ke zona 2 tapi kepada 

pengumpul yang merupakan kepanjangan 

tangan dari pada zona 2; -------------------------  

31.6.3.29 Saksi menerangkan pengepul masuk ke 

dalam wilayah zona 1, pengusaha disebut 

zona 2, dan zona 3 adalah PT. ASTIL; ----------  

31.6.3.30 Saksi menerangkan Pak Ustad Sufathan 

adalah masuk sebagai pelaku usah di zona 2. 

31.6.3.31 Saksi menerangkan sebagai pelaku usaha di 

zona 2 memiliki ijin usaha beli yaitu SIUP, 

SITU dan SIPPI; ------------------------------------  

31.6.3.32 Saksi menerangkan mengajukan perijinan di 

Waingapu yaitu di kantor Perijinan dan yang 

mengeluarkan ijin adalah kantor perijinan;---  

31.6.3.33 Saksi menerangkan syarat untuk 

memperoleh ijin adalah harus punya modal 

usaha, gudang dan mobil truk, dimana modal 

minimal Rp. 100.000.000,-; ---------------------  

31.6.3.34 Saksi menerangkan tidak ingat syarat lain 

yang diperlukan selain syarat yang 

disebutkan tersebut; ------------------------------  

31.6.3.35 Saksi menerangkan saat mengurus ijin ada 2 

catatan pada ijin yang dikeluarkan akan 

tetapi saksi tidak ingat isi catatannya; --------  

31.6.3.36 Saksi menerangkan selain PT. ASTIL tidak 

ada pengusaha lain di zona 3; -------------------  
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31.6.3.37 Saksi menerangkan sering menjual rumput 

laut ke PT. ASTIL; ---------------------------------  

31.6.3.38 Saksi menerangkan komisi B DPRD Sumba 

Timur yang dimaksud adalah Bapak Pendeta 

Yosua; -----------------------------------------------  

31.6.4 Saksi atas nama FILMON RATU DJAGA, petani, 

pengempul, pemapar, ketua kelompok dari petani 

rumput laut di Waingapu Sumba Timur, hadir 

memberikan keterangan di persidangan di Hotel Aston 

Kupang Nusa Tenggara Timur atas permintaan dari Tim 

Investigator pada tanggal 16 Juni 2016, telah 

memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai 

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

31.6.4.1 Saksi menerangkan sebagai petani, 

pengempul, pemapar, ketua kelompok dari 

petani rumput laut jenis e-cottoni di 

waingapu sumba timur sejak tahun 1999 lalu 

ditahun 2011 muncul jenis baru; --------------  

31.6.4.2 Saksi menerangkan sampai saat ini masih 

membudidayakan rumput laut jenis e-cottoni 

dan sekarang ada jenis rumput laut sakul; ---  

31.6.4.3 Saksi menerangkan petani saat ini 

memproduksi sakul; ------------------------------  

31.6.4.4 Saksi menerangkan sistem zonasi 

diberlakukan sejak tahun 2013 yaitu sejak 

adanya MoU antara CV. KALIUDA dengan PT. 

ASTIL; -----------------------------------------------  

31.6.4.5 Saksi menerangkan sistem zonasi adalah 

merugikan karena rantai distribusi menjadi 

panjang yaitu: dari petani dijual kepada 

pengepul yaitu CV. KALIUDA dan dari CV. 

KALIUDA dijual kepada PT. ASTIL; -------------  

31.6.4.6 Saksi menerangkan sebelum adanya sistem 

zonasi petani boleh langsung menjual kepada 

pabrik PT. ASTIL sepanjang rumput lautnya 

telah bersih; ----------------------------------------  
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31.6.4.7 Saksi menerangkan harga rumput laut di 

petani rumput laut saat ini adalah sebesar 

Rp. 6000,- per-kg namun sebelum adanya 

zonasi harganya sebesar Rp. 10.000,- per-kg;  

31.6.4.8 Saksi menerangkan pernah berhubungan 

jual beli dengan pengepul atas nama markus 

rihi; --------------------------------------------------  

31.6.4.9 Saksi menerangkan saat ini masih 

berhubungan jual beli dengan markus rihi 

dan selain itu berhubungan jual beli dengan 

marthen lado; --------------------------------------  

31.6.4.10 Saksi menerangkan posisi pak marthen lado 

adalah sebagai pengepul; ------------------------  

31.6.4.11 Saksi menerangkan tidak pernah menjual 

kepada PT. ASTIL, dan menerangkan hanya 

boleh menjual kepada pengepul dan pengepul 

menjual kepada CV. KALIUDA dan CV. 

KALIUDA menjual kepada PT. ASTIL; ----------  

31.6.4.12 Saksi menerangkan yang melakukan 

sosialisasi zonasi adalah dari Dinas 

Perikanan dan Kelauatan termasuk kepala 

Dinasnya; -------------------------------------------  

31.6.4.13 Saksi menerangkan mengenal Kepala Dinas 

Perikanan dan Kelautan yaitu bernama 

Bapak Maxon; --------------------------------------  

31.6.4.14 Saksi menerangkan yang mengeluarkan 

sistem zonasi dari Kepala Dinas Perikanan 

dan Kelautan dan PT. ASTIL, dan saksi 

sebagai ketua kelompok rumput laut 

memperoleh tembusan tentang sistem zonasi 

tersebut dan agar dilakukan penyuluhan 

kepada petani rumput laut tentang sistem 

zonasi tersebut; ------------------------------------  

31.6.4.15 Saksi menerangkan tidak tahu sanksinya jika 

menjual rumput laut keluar daerah, akan 

tetapi saksi pernah mendengar ada 
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pengusaha rumput laut yang menjual 

rumput lautnya kesurabaya ditangkap dan 

ditahan; ---------------------------------------------  

31.6.4.16 Saksi menerangkan sebagai petani ada 

dizonasi berapa, saksi menerangkan zonasi 2 

adalah CV. KALIUDA; -----------------------------  

31.6.4.17 Saksi menerangkan tidak tahu pelaku usaha 

lainnya di zona 2 selain CV. KALIUDA; --------  

31.6.4.18 Saksi menerangkan zona 3 hanya PT. ASTIL;  

31.6.4.19 Saksi menerangkan menjual rumput lautnya 

kepada pengumpul dan saksi tidak 

mengetahui pengumpul ada pada zona 

berapa; ----------------------------------------------  

31.6.4.20 Saksi menerangkan menjual rumput laut 

kepada pengumpul sejak awal menjadi petani 

rumput laut; ----------------------------------------  

31.6.4.21 Saksi menerangkan tidak mengetahui 

tentang batasan penjualan rumput laut ke 

zona 2;-----------------------------------------------  

31.6.4.22 Saksi menerangkan kapasitas rumput laut 

yang dihasilkan adalah 500 Kg per-bulan; ----  

31.6.4.23 Saksi menerangkan rumput laut yang 

diperoleh CV. KALIUDA dari pengepul bukan 

dari petani rumput laut, karena petani 

rumput laut menjualnya kepada pengepul; ---  

31.6.4.24 Saksi menerangkan tugas daripada ketua 

kelompok adalah bersama-sama petani untuk 

dapat menghasilkan rumput laut yang baik; -  

31.6.4.25 Saksi menerangkan yang membentuk 

kelompok penyuluh adalah Dinas Kelautan 

dan Perikanan ada pelatihan dan surat 

keputusan dan piagam; --------------------------  

31.6.4.26 Saksi menerangkan berharap sebagai petani 

dapat langsung menjual kepada PT. ASTIL, 

jangan ada mekanisme petani terlebih dahulu 

menjula kepada pengepul, kemudian 
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pengepul menjual kepada CV. KALIUDA dan 

CV. KALIUDA menjual kepada PT. ASTIL, 

jangan sampai petani kesulitan karena petani 

ingin memperoleh kesejahteraan; ---------------  

31.6.5 Saksi atas nama ANDRI MAKU HINGGI RANJA, 

pekerjaan petani, Direktur CV. MERPATI, hadir 

memberikan keterangan di persidangan di Hotel Aston 

Kupang Nusa Tenggara Timur atas permintaan dari Tim 

Investigator pada tanggal 16 Juni 2016, telah 

memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai 

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

31.6.5.1 Saksi menerangkan sebelum mendirikan CV. 

MERPATI bekerja sebagai petani kebun dan 

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

31.6.5.2 Saksi menerangkan CV. MERPATI telah 

berdiri sejak tahun 2008 yang merupakan 

usaha kecil menengah menjual pengadaan 

bibit dan obat-obatan dan pengasongan beras 

kemudian pada tahun 2014 memulai bisnis 

dibidang rumput laut; ----------------------------  

31.6.5.3 Saksi menerangkan memperoleh rumput laut 

dari zona 1 dan saksi menerangkan dirinya 

berada pada zona 2;-------------------------------  

31.6.5.4 Saksi menerangkan perbedaan zona 1 dan 

zona 2 yaitu zona 1 sebagai penyedia bahan, 

zona 2 sebagai filternya PT.ASTIL, zona 2 

membeli barang dari zona 1 untuk dijual 

kepada PT. ASTIL yang selaku zona 3; ---------  

31.6.5.5 Saksi menerangkan tentang arti filter PT. 

ASTIL yaitu pada umumnya membeli rumput 

laut di petani (zona 1) tidak bersih sehingga 

dibersihkan oleh zona 2 yaitu salah satunya 

saksi sendiri kemudian dijual kepada PT. 

ASITL; -----------------------------------------------  
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31.6.5.6 Saksi menerangkan tidak mengetahui secara 

jelas biaya memfilter karena saksi sendiri 

mengerjakannya dengan adik-adiknya; --------  

31.6.5.7 Saksi menerangkan ada kendala dalam 

praktek jual beli rumput laut yaitu adanya 

permintaan petani (zona 1) yang meminta DP 

lebih awal; ------------------------------------------  

31.6.5.8 Saksi menerangkan pada tahun 2014 pernah 

menjual rumput laut keluar PT. ASTIL sekitar 

32.5 ton, dan atas penjualan keluar PT. 

ASTIL itu saya diperiksa oleh staff DKP 

selanjutnya saya disuruh membuat surat 

pernyataan diatas Rp. 6000,- untuk tidak lagi 

menjual keluar PT. ASTIL; -----------------------  

31.6.5.9 Saksi menerangkan pernah menandatangani 

perjanjian dengan PT. ASTIL dan 

menerangkan tidak pernah protes terhadap 

perjanjian itu; --------------------------------------  

31.6.5.10 Saksi menerangkan ada rekomendasi yang 

dibuat oleh kepala dinas kelautan dan 

perikanan yang menyatakan wajib menjual 

rumput laut kepada PT. ASTIL; -----------------  

31.6.5.11 Saksi menerangkan jika menjual rumput laut 

keluar dari PT.ASTIL ada sanksinya yaitu ijin 

usahanya akan dicabut oleh badan perijinan 

atas rekomendasi dinas kelautan dan 

perikanan; ------------------------------------------  

31.6.5.12 Saksi menerangkan pernah ada keputusan 

bersama pada zona 2, yaitu wajib memenuhi 

kebutuhan pabril PT. ASTIL dan apabil sudah 

terpenuhi dapat menjual kepada pihak lain; -  

31.6.5.13 Saksi menerangkan untuk mengurus ijin 

sebagai pelaku usaha di zona 2 adalah susah 

karena harus memiliki modal Rp. 

100.000.000,-, memiliki alat timbang, 

memiliki gudang dan kendaraan; ---------------  
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31.6.5.14 Saksi menerangkan sebagai pelaku usaha di 

zona 2 sejak bulan agustus 2014; --------------  

31.6.5.15 Saksi menerangkan pembelian rumput laut 

dari zona 1 sejak tahun 2014 tidak dikuasai 

oleh CV. KALIUDA saja, sedangkan saksi juga 

bisa membeli langsung kepada petani di zona 

1 dan juga ada pelaku usaha lainnya 

bernama bapak Marthen Ndapalewa; ----------  

31.6.5.16 Saksi menerangkan dirinya sebagai pelaku 

usaha di zona 2 adalah orang ketiga 

sebelumnya adalah CV. KALIUDA dan bapak 

Marthen Ndapalewa; ------------------------------  

31.6.5.17 Saksi menerangkan yang membagi wilayah di 

zona 2 adalah dinas kelautan dan perikanan;  

31.6.5.18 Saksi menerangkan pernah membuat 

kerjasama dengan PT. ASTIL pada tahun 

2014; ------------------------------------------------  

31.6.5.19 Saksi menerangkan klausul wajib menjual 

rumput laut dalam kesepakatan kerjasama 

tidak memberatkan saksi dan saksi 

menandatangani kesepakatan kerjasama itu 

atas kehendak dan inisiatif saksi sendiri; -----  

31.6.5.20 Saksi menerangkan kesepakatan itu dibuat 

untuk menjaga stabilitas perdagangan 

rumput laut; ----------------------------------------  

31.6.5.21 Saksi menerangkan tentang latar belakang 

adanya rapat koordinasi yaitu timbul 

perkembangan untuk bisa menjual rumput 

laut tidak hanya kepada PT. ASTIL apabil 

kebutuhan PT. ASTIL sudah terpenuhi bisa 

dijual keluar; ---------------------------------------  

31.6.5.22 Saya tidak penah menjual keluar dari pada 

PT. ASTIL; -------------------------------------------  

31.6.5.23 Saksi menerangkan harga rumput laut 

berubah-uban tidak selalu Rp. 11.000,- 

sebagaimana klarifikasi itu; ---------------------  
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31.6.5.24 Saksi menerangkan masing-masing zona 2 

mempunyai kuota penjualan, saksi sendiri 

kuotanya adalah 21 ton, bila sudah terpenuhi 

kuota tersebut maka diperbolehkan menjual 

keluar; -----------------------------------------------  

31.6.5.25 Saksi menerangkan penentuan harga dari PT. 

ASTIL; -----------------------------------------------  

31.6.5.26 Saksi menerangkan pabrik PT. ASTIL adalah 

milik masyarakat Sumba Timur dan saksi 

sebagai masyarakat sumba timur merasa 

perlu menjaga kwalitasnya; ----------------------  

31.6.5.27 Saksi menerangkan PT. ASTIL menjual 

rumput laut bahan baku dan chips; -----------  

31.6.5.28 Saksi menerangkan tentang niat baik dalam 

kesepakatan kerjasama yaitu apabila zona 1 

bekerjasama dengan baik dengan zona 2 dan 

kwalitas rumput laut baik maka merek bisa 

menutupi kebutuhan pendidikan dan sehari-

hari. saksi sebagai zona 2 memberikan modal 

kepada zona 1; -------------------------------------  

31.6.5.29 Saksi menerangkan secara teknis yang 

membuat zona adalah Dinas Kelautan dan 

Perikanan; ------------------------------------------  

31.6.5.30 Saksi menerangkan semenjak menjadi 

pengusaha di zona 2 sistem zonasi sudah 

ada; --------------------------------------------------  

31.6.5.31 Saksi menerangkan ada istilah pengumpul di 

zona 1 yang dipekerjakan oleh zona 2; --------  

31.6.5.32 saksi menerangkan pengumpul itu adalah 

perpanjangan tangan zona 2 sehingga 

pengumpul itu masuk dalam zona 2; ----------  

31.6.5.33 Saksi menerangkan tugas pengumpul adalah 

menyortir barang yang baik yang siap dibeli 

oleh zona 2; -----------------------------------------  

31.6.5.34 Saksi menerangkan mempunyai 4 orang 

pengumpul; -----------------------------------------  
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31.6.5.35 Saksi menerangkan sebagai pelaku usaha di 

zona 2 menjual rumput lautnya kepada PT. 

ASTIL zona 3; --------------------------------------  

31.6.5.36 Saksi menerangkan tidak pernah menjual 

rumput laut kepada Sdr. Urbanus;-------------  

31.6.5.37 Saksi menerangkan mengurus SIPPI di Dinas 

Perijinan; --------------------------------------------  

31.6.5.38 Saksi menerangkan catatan yang ada di SIPPI 

ada sejak dikeluarkan oleh Dinas Perijinan, 

dan saksi menerangkan catatan itu atas 

dasar rekomendasi dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan; ------------------------------------------  

31.6.5.39 Saksi menerangkan tidak ada membuat surat 

pernyataan harus menjual kepada PT. ASTIL 

pada saat mengurus SIPPI; ----------------------  

31.6.5.40 Saksi menerangkan pada saat PT. ASTIL libur 

Natal dari tanggal 22 Desember 2014 sampai 

dengan tanggal 3 Januari 2015 sehingga 

pada saat itu saksi menjual rumput laut 

kepada Sdr. Urbanus; ----------------------------  

31.6.5.41 Saksi menerangkan penentuan harga dari PT. 

ASTIL diberitahukan lewat telpun kemudian 

diikuti dengan surat;------------------------------  

31.6.5.42 Saksi menerangkan tidak ada pelaku usaha 

zona 3 selain daripada PT. ASTIL; --------------  

31.6.5.43 Saksi menerangkan fluktuasi harga PT. ASTIL 

mengikuti fluktuasi harga di luar Waingapu; -  

31.6.6 Saksi atas nama HINNA NDULA, Pengusaha Rumput 

Laut di Sumba Timur, hadir memberikan keterangan di 

persidangan di Hotel Aston Kupang Nusa Tenggara 

Timur atas permintaan dari Tim Investigator pada 

tanggal 17 Juni 2016, telah memberikan keterangan 

dibawah sumpah yaitu sebagai berikut: ---------------------  

31.6.6.1 Saksi menerangkan menjadi pengusaha 

rumput laut sejak tahun 2010; -----------------  



  

halaman 131 dari 231 

 
 

SALINAN 

31.6.6.2 Saksi menerangkan sejak tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2013 bisa membeli rumput 

laut di masyarakat petani dan bisa langsung 

jual kepada PT. ASTIL, akan tetapi sejak 

pertengangan tahun 2013 sampai 

pertengahan tahun 2015 kami harus jual 

lewat pak ustad sufathan untuk bisa jual 

kepada PT. ASTIL; ---------------------------------  

31.6.6.3 Saksi tidak begitu paham dengan sistem 

zonasi dan yang saksi pahami hanya bapak 

ustad sufathan yang mempunyai ijin jual 

kepabrik PT. ASTIL, dan saksi sebagai 

pengepul menjual kepada ustad sufathan;----  

31.6.6.4 Saksi menerangkan pada tahun 2010 sampai 

tahun 2013 bisa menjual rumput laut ke PT. 

ASTIL , dan ibu Sita Direktur PT. ASTIL 

menyarankan kepada saksi untuk 

membentuk kelompok tani, kemudian saksi 

membentuk kelompok tani dengan jumlah 

anggota 18 orang, dan saksi memberikan 

modal kepada para petani itu sebesar         

Rp. 1.000.000,- per- orang; ----------------------  

31.6.6.5 Saksi menerangkan pertengahan 2014 

pernah menjual rumput laut jenis SP 

(spinosium) sebanyak 3,2 ton kepada bapak 

urbanus dengan harga Rp. 6.000,- per-kg; ---  

31.6.6.6 Saksi menerangkan menemui kendala ketika 

menjual rumput laut jenis SP (spinosium) 

kepada bapak urbanus, karena ketika akan 

dikirim menuju waingapu rumput laut saksi 

dicegat oleh satpol PP atas perintah DKP. 

Kemudian oleh satpol PP rumput laut beserta 

truk saksi dilimpahkan kekepolisian. saksi 

kemudian bertanya kenapa rumput laut saksi 

ditahan dan dikatakan bahwa rumput laut 

saksi tidak mempunyai ijin; ---------------------  
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31.6.6.7 Saksi menerangkan menjual rumput laut 

jenis SP (spinosium) kepada bapak urbanus 

karena bapak ustad sufathan tidak mau 

membeli rumput laut jenis SP (spinosium) 

hanya mau membeli e-cottoni; ------------------  

31.6.6.8 Saksi menerangkan pernah mencoba 

membuat ijin kekantor perijinan untuk bisa 

jual langsung ke pabrik PT. ASTIL, namun 

syaratnya dapat ijin rekomendasi dari DKP, 

kemudian setelah proses perijinan selesai  

saya selesai pada bulan september 2015 ijin 

SIPPI saksi keluar, sehingga selanjutnya 

saksi bisa menjual langsung kepada PT. 

ASTIL; -----------------------------------------------  

31.6.6.9 Saksi menerangkan tidak pernah protes 

kebijakan tahun 2013 – 2015 yang hanya 

boleh menjual rumput laut kepada bapak 

sufathan karena saksi mengikut aturan saja;  

31.6.6.10 Sepengetahuan saksi tahun 2013 – 2014 

hanya pak sufathan yang mempunyai ijin 

untuk menjual kepada PT. ASTIL; --------------  

31.6.6.11 Saksi menerangkan merupakan orang ke-14 

yang mendapat ijin boleh menjual langsung 

kepada pabrik PT. ASTIL; ------------------------  

31.6.6.12 Saksi menerangkan pada saat mengurus ijin 

ada survey dari DKP memastikan apakah ada 

gudang dan kendaraan rumput laut sebagai 

pengangkut rumput laut, sebagai syarat 

diterbitikannya rekomendasi; -------------------  

31.6.6.13 Saksi menerangkan setelah memperoleh ijin 

tidak ada larangan untuk menjual rumput 

laut keluar dari PT. ASTIL; -----------------------  

31.6.6.14 Saksi menerangkan tidak ada kuota 

minimum memasok rumput laut ke PT. 

ASTIL; -----------------------------------------------  
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31.6.6.15 Saksi menerangkan kapasitas produksinya 

dalam sebulan adalah 10 s/d 20 ton; ----------  

31.6.6.16 saksi menerangkan tentang penetapan harga 

diberitahukan oleh PT. ASTIL melalui telpun 

kemudian di susul dengan surat; ---------------  

31.6.6.17 Saksi menerangkan tidak ada pembeli 

rumput laut selain PT. ASTIL di sumba timur; 

31.6.6.18 Saksi menerankan bahwa CV nya pak 

sufathan bernama CV. Kaliuda;-----------------  

31.6.6.19 Saksi menerangkan pada tahun 2013 sampai 

tahun 2015 hanya memperoleh harga dari 

pak sufathan secara sepihak; -------------------  

31.6.6.20 Saksi menerangkan tidak hadir dalam rapat 

dengan DPRD Sumba Timur; --------------------  

31.6.6.21 Saksi menerangkan yang membuat draft MoU 

adalah direktur PT. ASTIL dan saksi sendiri 

menandatanganinya; -----------------------------  

31.6.6.22 Saksi menerangkan mengenal dan 

mengetahui PT. ASTIL dan menerangkan 

tidak pernah ke dinas; ----------------------------  

31.6.6.23 Saksi menerangkan tidak pernah bertemu 

dengan bapak Maxon tapi pernah mendengar 

namanya; -------------------------------------------  

31.6.6.24 Saksi menerangkan pada tahun 2010 sampai 

pertengahan tahun 2013 bisa langsung jual 

kepada PT. ASTIL, sedangkan dari tahun 

2013 sampai pertengahan tahun 2015 

menjual ke PT. ASTIL melalui pak sufathan, 

akhir tahun 2015 sampai sekarang bisa 

langsung menjual kembali ke PT. ASTIL; ------  

31.6.6.25 Saksi menerangkan tidak tahu apakah boleh 

menjual keluar dari PT. ASTIL setelah 

mempunyai ijin; -----------------------------------  

31.6.6.26 Saksi menerangkan apakah pak urbanus 

mempunyai ijin pembelian rumput laut pada 
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saat barang yang dibeli dari saksi dicegat 

oleh satpol PP; -------------------------------------  

31.6.6.27 Saksi menerangkan kendaraannya sempat 

ditahan selama 48 hari dan pak urbanus 

dimasukkan dalam sel. Pada saat mobilnya 

ditahan sedang membawa beban berat 

sehingga mengakibatkan mobilnya rusak 

velgnya pecah 2 buah. Pada saat saksi 

mengajukan permohonan pinjam pakai 

kepada polisi dimintai uang sebesar Rp. 5 

juta tapi saksi sanggup uang sebesar Rp. 2 

juta; --------------------------------------------------  

31.6.7 Saksi atas nama URBANUS AUNUNG, Pedagang Rumput 

laut sejak tahun 2010 di Karimun Jawa, Jepara Jawa 

Tengah sampai saat ini, hadir memberikan keterangan di 

persidangan di Hotel Aston Kupang Nusa Tenggara 

Timur atas permintaan dari Tim Investigator pada 

tanggal 17 Juni 2016, telah memberikan keterangan 

dibawah sumpah yaitu sebagai berikut: ---------------------  

31.6.7.1 Saksi menerangkan menjadi pedagang 

rumput laut sejak tahun 2010; -----------------  

31.6.7.2 Saksi menerangkan mempunyai ijin SIUP 

(surat ijin usaha perdagangan) 2 buah, yaitu 

pada tahun 2014 ijin SIUPnya dikeluarkan 

oleh pemerintah kabupaten sumba barat 

daya dan pada tahun 2010 dikeluarkan oleh 

pemerintah jogyakarta; ---------------------------  

31.6.7.3 Saksi menerangkan bisa membacakan SIUP 

nya yaitu untuk SIUP yang dikeluarka oleh 

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya 

adalah: SIUP No. 503/95/24-17/606-

SBD/VIII/2014, tanggal 23 Desember 2014 

yang dikeluarkan oleh Badan Perijinan satu 

atap kabupaten Sumba Barat Daya; -----------  
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31.6.7.4 Saksi menerangkan tidak mempunuai SIUP 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Sumba Timur; --------------------------------------  

31.6.7.5 Saksi menerangkan mempunyai ijin yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Jogjakarta; -----  

31.6.7.6 Saksi menerangkan pada tahun 2012 pernah 

bertemu dengan Bapak Maxon 

membicarakan tentang ijin. Bapak Maxon 

mengatakan bahwa surat ijin usaha 

perikanan diluar sumba timur tidak berlaku 

didalam sumba timur; ----------------------------  

31.6.7.7 Saksi menerangkan pada tahun 2012 

membeli rumput laut di waingapu dan 

setelah itu adik ipar saksi mendapatkan sms 

dari Bapak Maxon yang menyatakan bahwa 

agar saksi tidak membeli rumput laut di 

waingapu, jangan sampai dilaporkan hal 

tersebut kepada polisi. Setelah itu saksi 

datang kerumah pamanya yang kebetulan 

bertetangga dengan rumah pak Maxon, 

setelah itu saya menanyakan sms itu kepada 

pak Maxon dan pak Maxon menyatakan 

rumput laut sumba timur tidak boleh tidak 

boleh keluar sumba timur hal itu diatur 

dalam perda, dan saya minta perda tersebut 

saksi tidak bisa mendapatkan. Kemudian 

saksi menanyakan kepada biro hukum 

pemerintah kabupaten sumba timur, dan biro 

hukum menyampaikan tidak ada perda 

seperti itu; ------------------------------------------  

31.6.7.8 Saksi menerangkan pernah menyuruh 

adiknya untuk menjual rumput lautnya 

miliknya kepada PT. ASTIL dengan harga Rp. 

12.000,- per-kg; ------------------------------------  

31.6.7.9 Saksi menerangkan ada perbedaan harga di 

PT. ASTIL waingapu dengan di surabaya yaitu 
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harga di PT. ASTIL waingapu sebesar Rp. 

10.000,- per-kg sedangkan harga di surabaya 

sebesar Rp. 12.000,-; -----------------------------  

31.6.7.10 Saksi menerangkan pada sekitar bulan juli 

atau agustus tahun 2014 ada teman-

temannya dari waingapu menghubungi saksi 

yang saat itu berada di alor menanyakan 

tentang harga rumput laut, saksi 

menyampaikan harga rumput laut saat itu 

adalah sebesar Rp. 13.000,- per-kg kemudian 

teman-temannya tersebut kaget dan 

mengatakan saat itu harga rumput laut di 

sumba timur sebesar Rp. 8.000,- per-kg, dan 

saksi menyampaikan kepada teman-temanya 

itu bahwa saksi bisa membantu asal 

temannya bisa membantu jika terjadi 

masalah dengan pengeluaran rumput laut 

dari sumba timur; ---------------------------------  

31.6.7.11 Saksi menerangkan pada tahun 2012 

adiknya pernah diancam apabila saksi 

membeli rumput laut di sumba timur dan 

menjual keluar sumba timur akan dilaporkan 

ke polisi; --------------------------------------------  

31.6.7.12 Saksi menerangkan setelah mendapat 

jaminan dari teman-temannya di waingapu 

tentang keamanan membeli rumput laut di 

waingapu kemudian saksi membeli rumput 

laut di waingapu dengan harga Rp. 13.000,- 

selanjutnya saat saksi hendak membawa 

rumput laut yang dibelinya itu ke surabaya 

saksi dicegat oleh satpol PP; ---------------------  

31.6.7.13 Saksi menerangkan sebelum dirinya 

ditangkap ada pengusaha lain juga pernah 

ditangkap; ------------------------------------------  

31.6.7.14 Saksi menerangkan pernah ada pengusaha 

lain yang mau masuk ke sumba timur untuk 
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membeli rumput laut tapi dilarang oleh 

bapak maxon karena di sumba timur sudah 

ada pabrik dan ada perda yang melarang; ----  

31.6.7.15 Saksi menerangkan kwalitas rumput laut 

sumba timur dapat bersaing dengan kwalitas 

rumput laut di Surabaya; ------------------------  

31.6.7.16 Saksi menerangkan pernah membawa 

investor temannya dari lebanon yang 

mempunyai rencana investasi awal Rp. 1 

Milyar lalu dia mundur karena pada saat itu 

tahun 2011 sedang dibangun PT. ASTIL dan 

pada awal tahun 2013 CV. Karagean, tetapi 

sebelumnya CV. Karagean sudah pernah 

datang ke sumba timur, dan mereka 

menanyakan kondisi sumba timur lalu 

kemudian saksi menjelaskan bahwa di 

sumba timur ada perda sehingga proses 

birokrasinya sangat rumit; -----------------------  

31.6.7.17 Saksi menerangkan CV. Karagean tidak 

pernah mencoba beli rumput laut dari petani; 

31.6.7.18 Saksi menerangkan membeli rumput laut 

sebagian dari petani dan sebagian dari 

pengepul; -------------------------------------------  

31.6.7.19 Saksi menerangkan perbedaan harga di 

petani dengan di pengepul tidak terlalu jauh 

yaitu kisaran Rp. 500,- s/d Rp. 1.000,- per-

kg; ----------------------------------------------------  

31.6.7.20 Saksi menerangkan 2 kali membeli rumput 

laut di sumba timur yaitu pertama pada 

tahun 2012 sebanyak 10 ton dan pada tahun 

2014 sebanyak 7,5 ton; --------------------------  

31.6.7.21 Saksi menerangkan pembeliannya tidak 

berhasil; ---------------------------------------------  

31.6.7.22 Saksi menerangkan tidak ada unsur paksaan 

dan tekanan dalam membeli rumput laut, 

dan saksi membeli rumput laut dengan harga 
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Rp. 10.000,- per-kg dan pabrik juga menjual 

harga yang sama yaitu dengan harga Rp. 

10.000,- per-kg; ------------------------------------  

31.6.7.23 Saksi menerangkan tidak berhasil membeli 

rumput laut karena menurut pak maxon ada 

perda yang melarangnya; ------------------------  

31.6.7.24 Saksi menerangkan pernah menjual rumput 

laut melalui adiknya; -----------------------------  

31.6.7.25 Saksi menerangkan pada tahun 2014 truk 

yang berisi rumput laut 7,5 ton dicegat oleh 

satpol PP dan barangnya di tahan oleh polisi; 

31.6.7.26 Saksi menerangkan petani lebih suka 

menjual saksi karena kalau menjual kepada 

PT. ASTIL harus melalui bapak haji ustad 

sufathan, sehingga petani merasa lebih 

untung; ----------------------------------------------  

31.6.7.27 Saksi menerangkan pernah berniat untuk 

mengurus ijin SIUP akan tetapi 

dihambat/ditolak dengan alasan KTP saksi 

tidak berlaku di sumba timur dan surat 

keterangan domisili pun tidak berlaku 

dengan alasan Perda, dan akhirnya saya 

minta rekomendasi DPRD Kab. Sumba 

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

31.6.7.28 Saksi menerangkan ada surat aspirasi dari 3 

kecamatan yang ditandantangani oleh 79 

petani rumput laut yang intinya adalah: 

Petani dirugikan dengan adanya PT. ASTIL, 

ada monopoli harga oleh PT. ASTIL meminta 

kepada Bupati untuk mencabut peraturan 

dan memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada masyarakat;-------------------------------  

31.6.7.29 Saksi menerangkan surat aspirasi itu adalah 

sebagai bentuk dukungan kepada saksi; ------  

31.6.7.30 Saksi menerangkan masyarakat 

mendatangani DPRD Kab. Sumba Timur dan 



  

halaman 139 dari 231 

 
 

SALINAN 

surat aspirasi itu diberikan oleh masyarakat 

kepada Bupati Sumba Timur; -------------------  

31.6.7.31 Saksi menerangkan setelah masyarakat 

bertemu kepada DPRD Kab. Sumba Timur 

kesempatan berusaha di rumput laut dibuka 

seluas-luasnya, akan tetapi terkait 

penangkapan diri saksi hingga sampai saat 

ini belum selesai; ----------------------------------  

31.6.7.32 Saya keberatan membuat ikatan dengan PT. 

ASTIL karena saya tidak ingin terikat; ---------  

31.6.7.33 Saksi menerangkan tidak tahu tentang 

sanksi jika tidak menjual rumput laut kepada 

PT. ASTIL, dan saksi menerangkan yang 

punya kesempatan menjual rumput laut 

kepada PT. ASTIL hanya pak sufathan, 

sedangkan petani tidak bisa menjual rumput 

laut langsung kepada PT. ASTIL; ---------------  

31.6.7.34 Saksi menerangkan tidak ada sistem zonasi 

di Indonesia tetapi hanya ada di waingapu 

saja dan zona 1 adalah petani, zona 2 adalah 

tingkat pembeli dan zona 3 adalah pabrik; ---  

31.6.7.35 Saksi menerangkan sistem zona itu tidak bisa 

dilompati; -------------------------------------------  

31.6.7.36 Saksi menerangkan setelah memperoleh ijin 

masuk kedalam zona 2; --------------------------  

31.6.7.37 Saksi menerangkan sebagai zona 2 membuat 

kesepakatan dengan PT. ASTIL dengan 

ketentuan memenuhi kebutuhan PT. ASTIL; -  

31.6.7.38 Saksi menerangkan ada larangan menjual 

komoditi lain selain rumput laut; ---------------  

31.6.7.39 Saksi menerangkan pengiriman rumput laut 

antar pulau harus ada surat izin asal ikan 

(SKAI), jadi pada saat menjual rumput laut 

diluar sumba timur saksi harus mendapat 

ijin juga; ---------------------------------------------  



  

halaman 140 dari 231 

 
 

SALINAN 

31.6.7.40 Saksi menerangkan tidak tahu siapa yang 

mengetahui kapasitas PT. ASTIL telah 

terpenuhi; -------------------------------------------  

31.6.7.41 Saksi menerangkan yang mengeluarkan 

rekomendasi adalah PT. ASTIL dan 

selanjutnya diserahkan ke Dinas untuk 

diketahui; -------------------------------------------  

31.6.7.42 Saksi menerangkan tidak mengerti tentang 

harga yang tidak menguntungkan PT. ASTIL;  

31.6.7.43 Saksi menerangkan perijinannya pernah 

dihalangi oleh Dinas Perikanan bernama 

Bapak Yakob yang mengatakan bahwa KTP 

saksi dari Jogya tidak berlaku di Sumba 

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

31.6.7.44 Saksi menerangkan Pak Yakob bagian 

perijinan di Dinas Kelautan dan Perikanan 

yang merupakan bawahan dari Pak Maxon; --  

31.6.7.45 Saksi menerangkan isi rekomendasi di SIPPI 

adalah dilarang menjual rumput laut keluar 

dari PT. ASTIL; -------------------------------------  

31.6.7.46 Saksi menerangkan tidak mentaati apa yang 

tertera pada SIPPI karena saksi sendiri tidak 

membuat kerjasama dengan PT. ASTIL; -------  

31.6.7.47 Saksi menerangkan zona 2 lainnya memiliki 

rekomendasi yang sama dengan saksi atau 

tidak, tapi yang saksi tahu ada zona 2 

lainnya yaitu pak sufathan; ---------------------  

31.6.7.48 Saksi menerangkan tidak tahu  ada Perda 

khusus tentang penangkapan ikan; ------------  

31.6.8 Saksi atas nama MARTHEN NDAPALEWA, Pelaku Usaha 

di zona 2, hadir memberikan keterangan di persidangan 

di ruang meeting room 1 The Stones Hotel Kuta Bali atas 

permintaan dari Terlapor pada tanggal 25 Juli 2016, 

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 

sebagai berikut: --------------------------------------------------  
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31.6.8.1 Saksi menerangkan sebagai pengusaha 

rumput laut di zona 2 di sumba timur; --------  

31.6.8.2 Saksi menerangkan mengetahui tentang 

perkara ini, karena saksi diberitahu oleh 

dinas kelautan dan perikanan karena ada 

laporan dari saudara urbanus menyangkut 

perdagangan rumput laut; -----------------------  

31.6.8.3 Saksi menerangkan tidak tahu secara jelas isi 

laporan dari Urbanus; ----------------------------  

31.6.8.4 Saksi menerangkan dirinya sebagai pengepul 

dan pembelian rumput laut di sumba timur; -  

31.6.8.5 Saksi menerangkan sebagai pelaku usaha di 

zona 2 membeli rumput laut kepada zona 1 

dan dijual kepada zona 3; ------------------------  

31.6.8.6 Saksi menerangkan yang mebuat zonasi 

adalah dari Dinas Kelautan dan Perikanan; --  

31.6.8.7 Saksi menerangkan adanya sistem zonasi itu 

ada sejak saksi mengurut ijin SIUP dan SIPI. 

SIUP adalah surat ijin usaha, SIPI adalah 

surat ijin penangkapan ikan; --------------------  

31.6.8.8 Saksi menerangkan mengurus ijin itu di 

Badan Perijinan Sumba Timur; -----------------  

31.6.8.9 Saksi menerangakn Badan Perijinan itu ada 

dibawah Bupati tidak berada di bawah dinas 

kelautan dan perikanan; -------------------------  

31.6.8.10 Saksi menerangkan untuk menjadi pelaku 

usaha di zona 2 harus mempunyai ijin SIUP 

dan SIPI; --------------------------------------------  

31.6.8.11 Saksi menerangkan sudah mempunyai ijin 

SIPI yang dikeluarkan oleh Badan Perijinan 

Kab. Sumba Timur; -------------------------------  

31.6.8.12 Saksi menerangkan kurang memperhatikan 

rekomendasi dan atau catatan didalam SIPI 

yang dimilikinya; ----------------------------------  

31.6.8.13 Saksi menerangkan menjual rumput laut ke 

PT. ASTIL; -------------------------------------------  
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31.6.8.14 Saksi menerangkan waktu mengurus ijin di 

Dinas diberitahukan bahwa rumput laut yang 

dibelinya harus dijual ke PT. ASTIL; -----------  

31.6.8.15 Saksi menerangkan keharusan menjual ke 

PT. ASTIL karena PT. ASTIL adalah milik 

PEMDA Sumba Timur; ---------------------------  

31.6.8.16 Saksi menerangkan mengetahui PT. ASTIL 

milik Pemda Sumba Timur dari Dinas 

Perikanan Sumba Timur; ------------------------  

31.6.8.17 Saksi menerangkan sebelum menjual rumput 

laut ke PT. ASTIL harus dibersihkan setelah 

diambil dari Petani kemudian apabila masih 

lembab dan basah juga harus dijemur sampai 

kering dan bersih secara manual tidak 

menggunakan mesin; -----------------------------  

31.6.8.18 Saksi menerangkan zona 3 pabrik 

menggunakan mesin; -----------------------------  

31.6.8.19 Saksi menerangkan sebagai pelaku usaha di 

zona 2 tidak merasa disaingi oleh pabrik zona 

3; -----------------------------------------------------  

31.6.8.20 Saksi menerangkan dalam MoU PT. ASTIL 

dengan zona 2 yang menyatakan pelaku 

usaha di zona 2 harus memenuhi rumput 

laut zona 3 yaitu PT. ASTIL; ---------------------  

31.6.8.21 Saksi menerangkan isi MoU adalah zona 2 

sebelum memasukkan barang di zona 3 

harus membersihkan rumput laut dengan 

kriteria yang diminta oleh zona 3 yaitu 

tingkat kebersihan 2%; ---------------------------  

31.6.8.22 Saksi mengetahui apabila kebutuhan zona 3 

terpenuhi atau gudang sudah tutup over 

capacity bisa jual rumput laut keluar; ---------  

31.6.8.23 Saksi menerangkan tidak pernah menjual 

produk keluar daripada PT. ASTIL karena 

barang saksi tidak banyak; ----------------------  
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31.6.8.24 Saksi menerangkan tidak pernah ada 

paksaan menandatangani MoU dengan PT. 

ASTIL; -----------------------------------------------  

31.6.8.25 Saksi menerangkan ada sekitar 2000-an 

petani di zona 1; -----------------------------------  

31.6.8.26 Saksi menerangkan ada sekitar 22 pelaku 

usaha di zona 2; -----------------------------------  

31.6.8.27 Saksi menerangkan semua pelaku usaha di 

zona 2 mempunyai izin; --------------------------  

31.6.8.28 Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah 

ada pelaku usaha di zona 2 tidak mempunuai 

izin; --------------------------------------------------  

31.6.8.29 Saksi menerangkan hanya ada 1 pelaku 

usaha di zona 3 yaitu PT. ASTIL; ---------------  

31.6.8.30 Saksi menerangkan keharusan menjual 

rumput laut ke PT. ASTIL tertuang pada 

surat perjanjian kerjasama, dan saksi 

menerangkan tidak ada tekanan dalam 

menandatangani surat perjanjian kerjasama;  

31.6.8.31 Saksi menerangkan sejak bulan september 

2014 menjadi pelaku usaha di zona 2 tidak 

bisa menghitung berapa kali melakukan 

transaksi dengan PT. ASTIL, namun kuota 

saksi menjual rumput laut kepada PT. ASTIL 

adalah 30 ton per-bulan sebagaimana 

tertuang dalam MoU; -----------------------------  

31.6.8.32 Saksi menerangkan tidak bisa memenuhi 

kuota 30 ton per-bulan tersebut kepada PT. 

ASTIL; -----------------------------------------------  

31.6.8.33 Saksi menerangkan jenis rumput laut yang 

dijual kepada PT. ASTIL adalah jenis e-

cottoni, dengan cara dibeli dari petani 

kemudian dijemur dan dibersihkan 

selanjutnya dikemas dan dijual kepada PT. 

ASTIL; -----------------------------------------------  
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31.6.8.34 Saksi menerangkan tidak pernah mengenal 

urbanus dan juga tidak pernah berkenalan 

pernah melihat urbanus pada saat sidang di 

Kupang; ---------------------------------------------  

31.6.8.35 Saksi menerangkan urbanus tidak 

mempunyai pabrik di Sumba Timur;-----------  

31.6.8.36 Saksi menerangkan urbanus membeli 

rumput laut dari petani dan ia menjual 

rumput laut keluar Sumba Timur; -------------  

31.6.8.37 Saksi menerangkan untuk mengeringkan 

rumput laut dengan cara menebar terpal dan 

mengeringkan rumput laut dengan sinar 

matahari lalu dibersihkan dan dikemas dan 

dijual ke pabrik; -----------------------------------  

31.6.8.38 Saksi menerangkan petani juga bisa 

melakukan hal tersebut; -------------------------  

31.6.8.39 Saksi menerangkan pelaku usaha di zona 1 

tidak ada yang langsung menjual ke zona 3 

karena hal tersebut adalah dilarang;-----------  

31.6.8.40 Saksi menerangkan yang membuat larangan 

itu adalah Dinas Kelautan dan Perikanan; ----  

31.6.8.41 Saksi menerangkan tidak begitu ingat kapan 

membuat MoU dengan PT. ASTIL akan tetapi 

sepertinya bulan agustus 2014; ----------------  

31.6.8.42 Saksi menerangkan MoU yang tertera kuota 

30 ton adalah Mou yang tahun 2016; ----------  

31.6.8.43 Saksi menerangkan dalam SIPI yang 

dimilikinya ada catatan tentang keharusan 

menjual rumput laut ke PT. ASTIL; ------------  

31.6.8.44 Saksi menerangkan walaupun tidak ada MoU 

dengan PT. ASTIL tetap menjual rumput laut-

nya kepada PT. ASTIL; ----------------------------  

31.6.8.45 Saksi menerangkan membeli rumput laut 

diwilayah rande; -----------------------------------  

31.6.8.46 Saksi menerangkan tidak memilih wilayah 

kaliuda karena diwilayah itu sudah dikuasai 
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oleh pak ustad sufathan dan juga pada saat 

membuat SIPI telah menentukan wilayah 

rande sebagai wilayah belinya; ------------------  

31.6.8.47 Saksi menerangkan pada tahun 2014 yang 

menjadi pelaku usaha di zona 2 hanya saksi 

dan pak sufathan; ---------------------------------  

31.6.8.48 Saksi menerangkan ada kewajiban untuk 

melapor ke dinas dalam MoU dengan PT. 

ASTIL; -----------------------------------------------  

31.6.8.49 Saksi menerangkan yang membuat draft MoU 

adalah Pak yakob dan yang menandatangani 

MoU adalah saksi dengan PT. ASTIL 

sedangkan pak yakob dari dinas yang 

memfasilitasi; --------------------------------------  

31.6.8.50 Saksi menerangkan PT. ASTIL pernah 

mengalami over capasitas sekitar bulan maret 

2016; ------------------------------------------------  

31.6.8.51 Saksi menerangkan diberitahu denga surat 

saat PT. ASTIL mengalami over kapasitas; ----  

31.6.8.52 Saksi menerangkan mengetahui PT. ASTIL 

mengelola kembali rumput laut saat ada 

perubahan warnanya berubah menjadi warna 

kekuningan; ----------------------------------------  

31.6.8.53 Saksi menerangkan mengetahui urbanus dan 

kasus penangkapannya sejak ada kasus 

dengan KPPU yang diberitahukan oleh Pak 

Yakob orang Dinas Kelautan dan Perikanan; -  

31.6.8.54 Saksi menerangkan pernah bertemu dengan 

Pak Yakob setiap 3 bulan karena membuat 

laporan hasil penjualan rumput laut ke PT. 

ASTIL; -----------------------------------------------  

31.6.9 Saksi atas nama OKTAVIANUS RAUMBANI, Pelaku 

Usaha di zona 2, hadir memberikan keterangan di 

persidangan di ruang meeting room 1 The Stones Hotel 

Kuta Bali atas permintaan dari Terlapor pada tanggal 25 
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Juli 2016, telah memberikan keterangan dibawah 

sumpah yaitu sebagai berikut: --------------------------------  

31.6.9.1 Saksi menerangkan sebagai pengepul rumput 

laut swadaya bukan dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan; ------------------------------------------  

31.6.9.2 Saksi menerangkan paham dan mengerti 

tentang kasus yang sedang diperiksa; ---------  

31.6.9.3 Saksi menerangkan pernah menjadi anggota 

DPRD Kab. Sumba Timur untuk perioda 

tahun 2009 sampai dengan tahun 2014; ------  

31.6.9.4 Saksi menerangkan menjadi pengepul 

rumput laut sejak sekitar februari tahun 

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

31.6.9.5 Saksi menerangkan tahu tentang adanya 

sistem klaster saat menjadi anggota dewan 

yang membidangi tentang rumput laut adalah 

komisi B yang membidangi keuangan dan 

ekonomi sedangkan saksi ada pada komisi C 

yang membidangi infrastruktur; ----------------  

31.6.9.6 Saksi menerangkan tidak mengetahui 

pembentukan sistem zona dibentuk dengan 

proses apa; -----------------------------------------  

31.6.9.7 Saksi menerangkan saat ini posisinya sebagai 

pelaku usaha di zona 2; --------------------------  

31.6.9.8 Saksi menerangkan sebagai pelaku usaha di 

zona 2 yaitu sebagai pengepul dan 

mempunyai beberapa teman kerja di 

lapangan dan diantaranya adalah petani; -----  

31.6.9.9 Saksi menerangkan sebagai pelaku usaha 

perorangan dan membuat izin setelah purna 

tugas di DPRD Kab. Sumba Timur; ------------  

31.6.9.10 Saksi menerangkan tidak ada ketentuan 

modal tertentu untuk menjadi pelaku usaha 

di zona 2; -------------------------------------------  

31.6.9.11 Saksi menerangkan zona 2 dalam sistem 

pekerjaannya masih manual dengan tangan. 
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31.6.9.12 Saksi menerangkan awalnya menjadi pelaku 

usaha di zona 2 setelah melihat situasi dan 

perkembangan dilapangan, yang merasa bisa 

menjadi pelaku usaha di zona 2; ---------------  

31.6.9.13 Saksi menerangkan sebagai pelaku usaha di 

zona 2 telah berdisukis dengan sesama 

pelaku usaha zona 2 dan membagi jatah 

masing-masing; ------------------------------------  

31.6.9.14 Saksi menerangkan diskusi dengan zona 2 

yaitu masing-masing zona 2 bisa masuk 

diwilayah mana saja, sepakat tentang 

kwalitas, dan apabila ada persoalan antara 

pelaku usaha zona 2 dan zona 3 akan 

dibicarakan dengan musyawarah; --------------  

31.6.9.15 Saksi menerangkan semua pelaku usaha di 

zona 2 sudah memiliki SIUP dan SIPPI; -------  

31.6.9.16 Saksi menerangkan tidak pernah membahas 

tentang rekomendasi dalam SIPPI; -------------  

31.6.9.17 Saksi menerangkan untuk membuat izin 

SIPPI dengan cara berdiskusi dan melakukan 

pendekatan dengan Tim Teknis Dinas untuk 

bagaimana cara membuat surat SIPPI; --------  

31.6.9.18 Saksi menerangkan mempunyai SIPPI, untuk 

SIPPI yang pertama diterbitkan pada tanggal 

12 februari 2015 dan diperpanjang pada 

tanggal 12 februari 2016 dan SIPPI 

diperpanjang setiap tahun; ----------------------  

31.6.9.19 Saksi menerangkan persyaratan untuk 

mengurus SIPPI adalah: fc KTP, fc KK, surat 

keterangan usaha dari desa dan kecamatan, 

memiliki gudan dan memiliki kendaraan; -----  

31.6.9.20 Saksi menerangkan terkait syarat modal        

Rp. 100.000.000,- tidak tahu; -------------------  

31.6.9.21 Saksi menerangkan untuk mengurus SIPPI 

adalah surat rekomendasi dari Dinas 

Kelautan dan Perikanan dan surat tersebut 
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dimasukkan dalam amplop oleh dinas, dan 

kemudian saksi menyertakan persyaratan 

lain sebagaimana diuraikan diatas kemudian 

dimasukkan di badan perizinan dan apabila 

sudah memenuhi syarat disuruh menunggu 

sekitar 2 minggu; ----------------------------------  

31.6.9.22 Saksi menerangkan masih mencatat catatan 

rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan yaitu: catatan ke-3 

dilarang membeli dan menjual barang yang 

tidak tercatat dalam komoditi, catatan ke-4 

penjualan e-cottoni antar pulau dapat 

dilakukan apabila pabrik PT. ASTIL sedang 

over kapasitas; -------------------------------------  

31.6.9.23 Saksi menerangkan lampirannya termasuk 

dalam SIPPI; ----------------------------------------  

31.6.9.24 Saksi menerangkan setahunya rekomendasi 

dikeluarkan oleh badan perizinan, dan saksi 

tidak mengetahui siapa yang membuat 

catatan dalam rekomendasi tersebut; ----------  

31.6.9.25 Saksi menerangkan saat ini di zona 2 ada 22 

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

31.6.9.26 Saksi mengenal hanya 13 pelaku usaha zona 

2 yang lama dan sepengetahuan saksi ada 

yang berbentuk CV, UD dan Perorangan; -----  

31.6.9.27 Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah 

semua memegang izin SIPPI; --------------------  

31.6.9.28 Saksi menerangkan perlakuan zona 3 

terhadap zona 2 adalah sama tidak ada 

perbedaan sama sekali; --------------------------  

31.6.9.29 Saksi menerangkan tentang harga selalu 

diberitahukan oleh zona 3; ----------------------  

31.6.9.30 Saksi menerangkan letak PT. ASTIL di 

kecamatan Pahungan Lolu; ----------------------  

31.6.9.31 Saksi menerangkan tidak ada pelaku usaha 

di zona 3 selain daripada PT. ASTIL; -----------  
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31.6.9.32 Saksi menerangkan tidak mengetahui ada 

berapa kecamatan yang dibawahi oleh PT. 

ASTIL tapi yang diketahui adalah sepanjang 

pesisir Sumba Timur; -----------------------------  

31.6.9.33 Saksi menerangkan membeli rumput laut 

lebih dari 1 petani; --------------------------------  

31.6.9.34 Saksi menerangkan tidak tahu apakah ada 

persaingan usaha diantara zona 2; -------------  

31.6.9.35 Saksi menerangkan sebagai pelaku usaha di 

zona 2 ada mendantangani MoU dengan zona 

3 PT. ASTIL, yaitu pada tahun 2015 dan 

tahun 2016 dan saksi membawa MoU untuk 

tahun 2016 sedangkan MoU untuk tahun 

2015 tidak dibawa; --------------------------------  

31.6.9.36 Saksi menerangkan bisa menjelaskan isi MoU 

yaitu fokus pada kriteria dan kwalitas barang 

2% kotoran, kering karet 37%, sedangkan 

bagian isi yang lain tidak begitu dipahami; ---  

31.6.9.37 Saksi menerangkan tidak ada pihak yang 

memaksa membuat perjanjian kerjasama, 

awalnya saksi meminta draftya kemudian 

dibaca dan setelah dipahami di tandatangani; 

31.6.9.38 Saksi menerangkan masing-masing hak dan 

kewajiban yang menandatangai MoU telah 

dipenuhi; --------------------------------------------  

31.6.9.39 Saksi menerangkan tidak ada yang dirugikan 

dalam perjanjian kerjasama itu; ----------------  

31.6.9.40 Saksi menerangkan tidak pernah jual rumput 

laut keluar karena pasarnya sudah dekat; ----  

31.6.9.41 Saksi menerangkan pernah mendengar 

keributan prihal rumput laut saat aktif 

menjadi anggota dewan; --------------------------  

31.6.9.42 Saksi menerangkan keributan itu ada di 

ruang komisi B ada pembahasan/pertemuan 

dengan petani rumput laut; ---------------------  
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31.6.9.43 Saksi menerangkan mendengar keributan itu 

dari teman-temannya anggota dewan; ---------  

31.6.9.44 Saksi menerangkan yang dibahas dalam 

pertemuan itu adalah masalah harga rumput 

laut jenis e-cottoni ditingkat petani, karena 

kalau harga turun menjadi masalah ditingkat 

petani; -----------------------------------------------  

31.6.9.45 Saksi menerangkan pernah mendengar 

zonasi pada saat Bupati berkunjung ke 

pabrik PT. ASTIL; ----------------------------------  

31.6.9.46 Saksi menerangkan benar adanya zona 1, 

zona 2 dan zona 3; --------------------------------  

31.6.9.47 Saksi menerangkan mengetahui zona-zona 

itu ketika menjadi pelaku usaha di zona 2; ---  

31.6.9.48 Saksi menerangkan mengetahui jumlah 

pelaku usaha di zona 1 ada sekitar 4000 

orang; ------------------------------------------------  

31.6.9.49 Saksi menerangkan ada 1 pelaku usaha di 

zona 3 yaitu PT. ASTIL; ---------------------------  

31.6.9.50 Saksi menerangkan mengetahui jumlah 

pelaku usaha di zona 2 yaitu berjumlah 22 

(dua puluh dua) pelaku usaha; -----------------  

31.6.9.51 Saksi menerangkan tidak ada tekananan 

pada saat menandatangani perjanjian MoU 

dengan PT. ASTIL; ---------------------------------   

31.6.9.52 Saksi menerangkan zona 3 tidak pernah 

membeli langsung kepada petani sebagai 

zona 1 dan hanya membeli dari zona 2; -------  

31.6.9.53 Saksi menerangkan awal juni 2016 PT. ASTIL 

pernah over kapasitas; ---------------------------  

31.6.9.54 Saksi menerangkan jika PT. ASTIL over 

kapasitas barang saksi tahan sampai PT. 

ASTIL buka kembali karena saksi 

menerangkan tidak berminat menjual keluar 

dari pada PT. ASTIL karena saksi tidak 

mempunyai jaringan di luar; --------------------  
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31.6.9.55  Saksi menerangkan mengenal pelaku usaha 

zona 2 atas nama bapak sufathan pemilik 

CV. KALIUDA; --------------------------------------  

31.6.9.56 Saksi menerangkan 30% memenuhi 

persyaratan rumput laut PT. ASTIL; -----------  

31.6.9.57 Saksi menerangkan kalau jumlahnya sedikit 

proses pembersihannya menggunakan 

manual dengan tenaga manusia, kalau 

jumlahnya banyak memakai mesin perontok 

padi yang telah dimodifikasi dan mesin itu 

dipakai jika jumlahnya 3 ton lebih sedangkan 

untuk pengeringan menggunakan sinar 

matahari dengan dijemur dilantai; -------------  

31.6.9.58 Saksi menerangkan tentang harga selalu 

diberitahukan oleh PT. ASTIL zona 3 dengan 

pemberitahuan surat dan waktunya tidak 

tentu tergantug ada perubahan harganya; ----  

31.6.9.59 Saksi menerangkan mengambil rumput laut 

dari 3 wilayah kecamatan yaitu kecamatan 

pahunga lodu, rende, dan waijellu; -------------  

31.6.9.60 Saksi menerangkan ada petani yang ingin 

langsung jual kepada PT. ASTIL dan saksi 

menjelaskan kepada petani ybs untuk 

mengurus SIPPI terlebih dahulu; ---------------  

31.6.9.61 Saksi menerangkan pada saat urbanus 

ditangkap ada pembahasan di Komisi B 

DPRD Kab. Sumba Timur akan tetapi saksi 

tidak ikut dalam pembahsan itu dan 

pembahasan itu tidak dipansuskan; -----------  

31.6.9.62 Saksi menerangkan telah menjadi pengepul 

selama 2 tahun dengan awalnya melakukan 

pendekatan dengan PT. ASTIL; ------------------  

31.6.9.63 Saksi menerangkan mempunyai hubungan 

dengan PT. ASTIL sejak bulan februari 2015;  

31.6.9.64 Saksi menerangkan tidak mengetahui ada 

hubungannya antara SIPPI dengan MoU; -----  
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31.6.9.65 Saksi menerangkan terlebih dahulu terbit 

SIPPI setelah memegang SIPPI melakukan 

pendekatan dengan zona 3 PT. ASTIL; ---------  

31.6.9.66 Saksi menerangkan pada bulan februari 2015 

ada 13 pelaku usaha di zona 2; -----------------  

31.6.9.67 Saksi menerangkan sebagai putra daerah jika 

ada pelaku usaha selain PT. ASTIL di zona 3 

saksi akan tetap mendukung PT. ASTIL; ------  

31.6.9.68 Saksi menerangkan jumlah kapasitas yang 

dibutuhkan di zona 3 dibagi rata dengan 

seluruh pelaku usaha di zona 2 dan sistem 

bagi rata itu menguntungkan pelaku usaha 

kecil di zona 2, tapi agak merugikan pelaku 

usaha yang mempunyai modal besar dan 

kapasitas yang saksi miliki perbulan pada 

tahun 2015 adalah antara 10 – 15 ton per-

bulan dan tahun 2016 tergantung 

ketersediaan; ---------------------------------------  

31.6.9.69 Saksi menerangkan dengan kapasitas 10 – 15 

ton adalah tergolong pengusaha kecil, karena 

ada pelaku usaha yang mempunyai kapasitas 

20 ton per-hari memasukkan rumput laut; ---  

31.6.9.70 Saksi menerangkan dari 13 pelaku usaha di 

zona 2 ada 2 tergolong pelaku usaha besar, 

ada 5 pelaku usaha menengah dan sisanya 

adalah pelaku usaha kecil; ----------------------  

31.6.9.71 Saksi menerangkan poin catatan yang hilang 

dalam SIPPI adalah poin ke-3 yang berbunyi: 

mengutamakan penjualan e-cottoni ke       

PT. ASTIL dengan memperhatikan harga 

pasaran dan kapasitas pabrik dan poin ke-4 

yang berbunyi: Penjualan keluar pulau bisa 

dilakukan apabila PT. ASTIL mengalami over 

kapasitas; -------------------------------------------  

31.6.9.72 Saksi menerangkan dengan hilangnya poin 

ke-3 dan poin ke-4 artinya bisa bebas 
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menjual rumput laut kemana saksi mau 

tanpa ada kewajiban menjual kepada PT. 

ASTIL; -----------------------------------------------  

31.6.9.73 Saksi menerangkan yang menjula rumput 

laut keluar pulau adalah pak sufathan dan 

pak aris baktiono yang keduanya tinggal di 

sumba timur; ---------------------------------------  

31.6.10 Saksi atas nama PANUS KOREH, Pelaku Usaha di zona 

1 (Petani rumput laut), hadir memberikan keterangan di 

persidangan di ruang meeting room 1 The Stones Hotel 

Kuta Bali atas permintaan dari Terlapor pada tanggal 25 

Juli 2016, telah memberikan keterangan dibawah 

sumpah yaitu sebagai berikut: --------------------------------  

31.6.10.1 Saksi menerangkan selaku petani rumput 

laut di sumba timur; ------------------------------  

31.6.10.2 Saksi menerangkan tidak tahu berada di 

zona berapa yang jelas dirinya sebagia saksi;  

31.6.10.3 Saksi menerangkan menjual rumput laut 

kepada siapa saja yang membutuhkan 

rumput laut; ----------------------------------------  

31.6.10.4 Saksi menerangkan mengetahui adanya     

PT. ASTIL di sumba timur, akan tetapi saksi 

tidak tahu PT. ASTIL berada dizona berapa; --  

31.6.10.5 Saksi menerangkan tidak pernah menjual 

rumput laut langsung kepada PT. ASTIL; -----  

31.6.10.6 Saksi menerangkan menjual rumput laut 

kepada bapak markus rihi dengan cara 

mengeringkan rumput laut, dibersihkan lalu 

ditimbang; ------------------------------------------  

31.6.10.7 Saksi menerangkan yang datang kepada 

saksi adalah bapak markus rihi; ---------------  

31.6.10.8 Saksi menerangkan menanam rumput laut 

membutuhkan dana Rp. 2.000.000,- s/d      

Rp. 3.000.000,- setelah mengelola itu 

mendapat 150 tali rumput laut dan dari sana 

saksi sudah mendapat keuntungan; -----------  
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31.6.10.9 Saksi menerangkan untuk 150 tali rumput 

laut membutuhkan luas lahan 150m X 10m;  

31.6.10.10 Saksi menerangkan untuk 150 tali rumput 

laut dapat menghasilkan keuntungan bersih 

Rp. 3.000.000,-; -----------------------------------  

31.6.10.11 Saksi menerangkan baru hari ini mengetahui 

orang yang bernama bapak maxon pekuwali;  

31.6.10.12 Saksi menerangkan bapak markus tidak 

mempunyai pabrik di sumba timur akan 

tetapi bapak markus sebagai pembeli rumput 

laut dari petani; ------------------------------------  

31.6.10.13 Saksi menerangkan mengetahui bapak 

markus menjual rumput lautnya kepada     

PT. ASTIL atas penjelasan bapak markus 

sendiri kepada saksi; -----------------------------  

31.6.10.14 Saksi menerangkan tidak ada larangan 

menjual langsung kepada PT. ASTIL; ----------  

31.6.10.15 Saksi menerangkan tidak menjual langsung 

kepada PT. ASTIL karena terkendala 

transportasi; ----------------------------------------  

31.6.10.16 Saksi menerangkan harga yang diberikan 

oleh bapak markus selalu diterima; ------------  

31.6.10.17 Saksi menerangkan melakukan pengeringan 

rumput laut itu menggunakan alat seperti 

waring (seperti jaring) jadi rumput laut 

ditaruh diatas waring tersebut; -----------------  

31.6.10.18 Saksi menerangkan mengetahui alat 

pengering yang seperti pengerik padi 

dimodifikasi, dan saksi tidak mengetahui ada 

berapa pelaku usaha yang menggunakan alat 

seperti itu; ------------------------------------------  

31.6.10.19 Saksi menerangkan sebelum menjadi petani 

rumput laut merantau; ---------------------------  

31.6.10.20 Saksi menerangkan ada penyuluhan dan 

bimbingan dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan yaitu seperti bagaimana cara 
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pengeringan, ada ada juga bantuan dana dari 

DKP akan tetapi saksi lupa; ---------------------  

31.6.10.21 Saksi menerangkan tidak ada keharusan 

petani menjual kepada PT. ASTIL; --------------  

31.6.10.22 Saksi menerangkan tidak mengenal bapak 

sufathan CV. Kaliuda; ----------------------------  

31.6.10.23 Saksi menerangkan ada pembeli selain 

daripada bapak markus rihi akan tetapi saksi 

selalu menjual rumput lautnya kepada bapak 

markus rihi; ----------------------------------------  

31.6.10.24 Saksi menerangkan tidak mempunyai 

perjanjian dengan pembeli rumput laut; ------  

31.6.10.25 Saksi menerangkan minimal rumput laut 

bisa dipanen adalah 45 hari; --------------------  

31.6.10.26 Saksi menerangkan sebelum menanam 

rumput laut membutuhkan patok kayu, tali 

dan bibit dan tidak ada obat-obatan; ----------  

31.6.10.27 Saksi menerangkan patok kayu dapat 

dipergunakan untuk 3 kali panen; -------------  

31.6.10.28 Saksi menerangkan biasanya menanam 

rumput laut sampai 350 ikat; -------------------  

31.6.10.29 Saksi menerangkan tidak ada musim untuk 

menanam rumput laut akan tetapi pada 

bulan januari sampai dengan april tidak baik 

untuk menanam rumput laut; ------------------  

31.6.10.30 Saksi menerangkan tidak ada perbedaan 

harga antara bulan januari sd april dengan 

bulan Agustus s/d September; ------------------  

31.6.10.31 Saksi menerangkan pekerjaan yang tersedia 

di sumba timur selain rumput laut adalah 

petani; -----------------------------------------------  

31.6.11 Saksi atas nama RUBEN RADJA MINA, Pelaku Usaha di 

zona 1 (Petani rumput laut), hadir memberikan 

keterangan di persidangan di ruang meeting room 1 The 

Stones Hotel Kuta Bali atas permintaan dari Terlapor 
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pada tanggal 25 Juli 2016, telah memberikan keterangan 

dibawah sumpah yaitu sebagai berikut: ---------------------  

31.6.11.1 Saksi menerangkan sebagai petani rumput 

laut sejak lama yaitu sudah sejak 5 – 6 

tahun; -----------------------------------------------  

31.6.11.2 Saksi menerangkan mengetahui PT. ASTIL 

dan saksi pernah mendengar PT. ASTIL 

berusaha di bidang rumput laut; ---------------  

31.6.11.3 Saksi menerangkan mengenal bapak maxon 

pekuwali karena ybs pernah berkunjung 

kedaerah saksi untuk penyuluhan kelompok 

kerja pembudidayaan; ----------------------------  

31.6.11.4 Saksi menerangkan dirinya sebagai petani 

rumput laut bukan sebagai pengepul; ---------  

31.6.11.5 Saksi menerangkan pernah mendengar kata 

zona dari sesama petani; -------------------------  

31.6.11.6 Saksi menerangkan menjual rumput laut 

kepada siapa saja yang memerlukan; ----------  

31.6.11.7 Saksi menerangkan harga penjualan rumput 

laut bermacam-macam tergantung 

kesepakatan harga dan saksi menjual jika 

sudah ada untung dan ada keperluan uang; -  

31.6.11.8 Saksi menerangkan direktur PT. ASTIL di kali 

onga adalah ibu sita; ------------------------------  

31.6.11.9 Saksi menerangkan PT. ASTIL tidak pernah 

membeli rumput laut langsung kepada saksi;  

31.6.11.10 Saksi menerangkan jika PT. ASTIL langsung 

membeli rumput lautnya akan dijual jika 

harganya cocok; -----------------------------------  

31.6.11.11 Saksi menerangkan jenis rumput laut yang 

diproduksi adalah jenis sakong (e-cottoni); ---  

31.6.11.12 Saksi menerangkan dengan uang Rp 1 juta 

bisa menanam 60 ikat rumput laut dan saksi 

menanam 100 tali ikat rumput laut; -----------  

31.6.11.13 Saksi menerangkan tidak pernah membuat 

perjanjian dengan pembeli rumput laut; ------  
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31.6.11.14 Saksi menerangkan pembayaran rumput laut 

yang diperjual belikan secara tunai; -----------  

31.6.11.15 Saksi menerangkan mengenal bapak urbanus 

dan saksi tidak pernah menjual rumput laut 

kepada pak urbanus; -----------------------------  

31.6.11.16 Saksi menerangkan biaya menanam rumput 

laut dengan biaya sendiri; -----------------------  

31.6.11.17 Saksi menerangkan selain menjadi petani 

rumput laut juga sebagai nelayan dan  petani 

jagung dan menaman jagung seluas 1 

hektare lebih; --------------------------------------  

31.6.11.18 Saksi menerangkan tidak pernah menjual 

jagung akan tetapi untuk kebutuhan makan 

saja; --------------------------------------------------  

31.6.11.19 Saksi menerangkan pekerjaan pokoknya 

adalah petani rumput laut dan saksi 

menerangkan pernah mendapat bantuan tali 

dari DKP; --------------------------------------------  

31.6.11.20 Saksi menerangkan didesanya bermata 

pencaharian rumput laut dan ada sekitar 400 

petani rumput laut didesanya; ------------------  

31.6.11.21 Saksi menerangkan untuk 100 ikat rumput 

laut bisa menghasilkan 1 ton rumput laut; ---  

31.6.11.22 Saksi menerangkan harga per-kg rumput laut 

sekitar Rp. 6.000,-; --------------------------------  

31.6.11.23 Saksi menerangkan tidak pernah 

menanyakan nama pembeli rumput laut yang 

membeli kepada saksi; ---------------------------  

31.6.12 Saksi atas nama YAKUB REHI DENGUE, PNS di Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kab. Sumba Timur, hadir 

memberikan keterangan di persidangan di Hotel Aston 

Kupang Nusa Tenggara Timur atas permintaan dari Tim 

Investigator pada tanggal 11 Agustus 2016, telah 

memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sbb: 

31.6.12.1 Saksi menerangkan menjadi pegawai negeri 

sipil di dinas kelautan dan perikanan sumba 
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timur sejak tahun 2006 dan menjabat 

sebagai kepala seksi perijinan dan 

pengembangan usaha tahun 2009; ------------  

31.6.12.2 Saksi menerangkan pada tahun 2009 

ditunjuk menjadi Kepala seksi Perijinan dan 

Pengembangan Usaha pada Dinas Kelautan 

dan Perikanan dan sejak tahun 2014 menjadi 

tim teknis sampai sekarang; ---------------------  

31.6.12.3 Saksi menerangkan tim teknis dari dinas 

kelautan hanya saksi sendiri dan ada juga 

dari dinas lain; -------------------------------------  

31.6.12.4 Saksi menerangkan sebagai tim teknis 

melakukan pemeriksaan lapangan atas 

dokumen yang dimasukkan oleh pengusaha;  

31.6.12.5 Saksi menerangkan syarat untuk mengurus 

SIUP berdasarkan perda Nomor 7 tahun 2008 

tentang perijinan usaha perikanan yakni 

pasal 6 berkaitan dengan untuk memperoleh 

SIUP berdsasarkan pasal 2 huruf a, setiap 

orang harus mengajukan permohonan 

tertulis kepada Bupati Sumba Timur cq 

kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan 

melampirkan KTP, pasphoto dll; ----------------  

31.6.12.6 Saksi menerangkan untuk mengurus SIPPI 

diatur dalam pasal 18 Perda No. 7 tahun 

2008, untuk mengajukan SIPPI harus 

mengajukan permohonan tertulis kepada 

Bupati Sumba Timur cq kepala Dinas 

Kelautan dan Perikanan dengan melampirkan 

dilampiri surat permohonan tertulis 

bermetarai 6000 dengan menyebutkan 

bidang usaha, fc surat ijin usaha perikanan, 

lokasi pembelian dan pengepulan, 

rekomendasi dinas dan daftar sarana 

penampung ikan; ----------------------------------  
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31.6.12.7 Saksi menerangkan rekomendasi teknis 

dikeluarkan oleh tim teknis dan disetujui 

oleh kepala dinas; ---------------------------------  

31.6.12.8 Saksi menerangkan selain dokumen dan 

syarat telah dijelaskan diatas semenjak 

tahun 2014 ada kebijakan melampirkan MoU 

yang dibuat antara pelaku usaha dengan    

PT. ASTIL; -------------------------------------------  

31.6.12.9 Saksi menerangkan tentang kebijakan yang 

dimaksud adalah pedoman teknis yang 

dimiliki oleh kementerian kelautan dan 

perikanan (KKP); -----------------------------------  

31.6.12.10 Saksi menerangkan pedoman teknis yang 

dimiliki oleh kementerian kelautan dan 

perikanan (KKP) sejak tahun 2013 yaitu 

dilaksanakannya program klaster; -------------  

31.6.12.11  Saksi menerangkan implementasi pedoman 

teknis yang dimiliki oleh kementerian 

kelautan dan perikanan (KKP) adanya saling 

membutuhkan antara pengusaha kecil 

dengan PT. ASTIL dan ada juga MoU 

kesepakatan antara pengusaha dengan PT. 

ASTIL; -----------------------------------------------  

31.6.12.12 Saksi menerangkan tim teknis mengarahkan 

membuat kerjasama antara pelaku usaha 

yang mengajukan permohonan izin dengan 

PT. ASTIL; -------------------------------------------  

31.6.12.13 Saksi menerangkan alasan dibuatnya 

kesepakatan karena sumba timur ditunjuk 

oleh KKP sebagai kawasan minapolitan 

berbasis klaster industri rumput laut untuk 

pembudidayaan rumput laut; -------------------  

31.6.12.14 Saksi menerangkan pelaku usaha wajib 

melakukan kesepakatan dengan PT. ASTIL 

sebagai zona 3 dengan klaster industri 

rumput laut; ----------------------------------------  
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31.6.12.15 Saksi menerangkan kewajiban itu tertuang 

dalam UU No. 20 Th 2008 tentang UKM, 

Pasal 25 ayat (1); ----------------------------------  

31.6.12.16 Saksi menerangkan persyaratan truk untuk 

tahun 2014. Disarankan kepada pengusaha 

untuk memiliki truk untuk memperlancar 

proses pengangkutan rumput laut akan 

tetapi pelaku usaha tidak mesti harus 

mempunyai tapi bisa menyewa kepada yang 

memiliki truk. Namun sejak awal 2015 

sampai sekarang tidak menjadi keharusan 

lagi; --------------------------------------------------  

31.6.12.17 Saksi menerangkan rekomendasi teknis 

dikeluarkan atas adanya peninjauan 

lapangan yang dilaporkan kepada kepala 

dinas; ------------------------------------------------  

31.6.12.18 Saksi menerangkan kewenangan untuk 

mengeluarkan rekomendasi teknis adalah tim 

teknis sesuai dengan keputusan bupati 

sumba timur tentang pembentukan tim 

teknis dan kepala dinas hanya mengetahui 

saja; --------------------------------------------------  

31.6.12.19 Saksi menerangkan rekomendasi teknis 

adalah hasil pemeriksaan saksi dilapangan; -  

31.6.12.20 Saksi menerangkan selama kurun waktu 

tahun 2014 sd 2015 rekomendasi teknis yang 

ditandatangani oleh saksi diketahui oleh oleh 

Kepala Dinas atau Pejabat yang mewakili 

(sekretaris dinas); ---------------------------------  

31.6.12.21 Saksi menerangkan ada aturan dalam perda 

saksi harus membina dan meninjau pelaku 

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

31.6.12.22 Saksi menerangkan fungsi pembinaan 

sebagai kepala seksi juga terbawa saat 

menjadi tim teknis; --------------------------------  
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31.6.12.23 Saksi menerangkan sebagai kelompok kerja 

operasional tim teknis; ---------------------------  

31.6.12.24 Saksi menerangkan ketika program klaster 

jalan pemerintah mengarahkan agar e-cottoni 

masuk ke klaster 3 (zona 3) PT. ASTIL; --------  

31.6.12.25 Saksi menerangkan tidak tahu rujukan 

sistem klaster lainnya selain daripada 

pedoman umum yang dikeluarkan oleh KKP;  

31.6.12.26 Saksi menerangkan pembinaan yang 

dilakukan pada CV.Merpati Andri Maku 

Hinggirandja adalah agar pelaku usaha di 

zona 2 untuk menjual kepada zona 3 PT. 

ASTIL dan jika menjual keluar PT. ASTIL 

akan diberikan sanksi berupa surat 

pernyataan; -----------------------------------------  

31.6.12.27 Saksi menerangkan kesalahan bapak andri 

maku adalah menjual rumput laut kepada 

pengusaha lain selain daripada PT. ASTIL; ---  

31.6.12.28 Saksi menerangkan berdasarkan perbup 

adalah rekomendasi dinas tapi dalam 

pelaksanaannya adalah rekomendasi teknis; -  

31.6.12.29 Saksi menerangkan rekomendasi teknis 

berdasarkan kajian teknis; ----------------------  

31.6.12.30 Saksi menerangkan Perda No. 7 Tahun 2008 

masih berlaku sampai saat ini; -----------------  

31.6.12.31 Saksi menerangkan dalam rangka 

dikeluarkannya SIPPI ada catatan di dinas 

dan dicap oleh dinas dalam SIPPI yang 

dikeluarkan tersebut; -----------------------------  

31.6.12.32 Saksi menerangkan sudah mengeluarkan 

SIPPI dalam rumput laut sebanyak 22 pelaku 

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

31.6.12.33 Saksi menerangkan SIPPI yang dikeluarkan 

akhir tahun 2013 sampai dengan bulan 

Desember 2014 catatan pada rumput laut e-

cottoni di jual kepada PT. ASTIL. selanjutnya 
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sesuai dengan rekomendasi komisi B tanggal 

10 Desember 2014 catatan pada SIPPI 

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

1. Dilarang membeli/mengumpulkan 

komoditi yang tidak tercantum dalam 

SIPPI; -----------------------------------------  

2. Melaporkan kepada kepala DKP setiap 

kali melakukan pengiriman antar pulau 

dan melaporkan kegiatan usaha setiap 3 

bulan; ----------------------------------------  

3. Mengutamakan penjualan e-cottoni 

kepada PT. ASTIL dengan 

memperhatikan harga pasaran dan 

kapasitas harga pabrik; -------------------  

4. Penjualan antar pulau e-cottoni dapat 

dilakuka jika pabrik PT. ASTIL 

mengalami over kapasitas produksi 

dan/atau harga pasar yang tidak 

menguntungkan secara bisnis; ----------  

Catatan tersebut berlaku sampai dengan 

bulan Agustus 2015 setelah itu sejak 

bulan September 2015 sampai dengan 

sekarang catatan pada angka 3 dan 

angka 4 sudah tidak ada lagi. dan 

berlaku bagi semua pengusaha baik 

pengusaha yang mengurus izin baru 

maupun perpanjangan SIPPI; -----------  

31.6.12.34 Saksi menerangkan ada 4 rekomendasi 

komisi B DPRD Sumba Timur; ------------------  

31.6.12.35 Saksi menerangkan tidak bisa menjelaskan 

latar belakang dikeluarkannya rekomendasi 

komisi B DPRD Sumba Timur; ------------------  

31.6.12.36 Saksi menerangkan tentang klaster adalah 

kumpulan beberapa unit usaha yang saling 

berhubungan fungsional dalam manajemen 

terpadu dalam suatu kawasan tertentu; ------  
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31.6.12.37 Saksi menerangkan di Sumba Timur ada 

diatur tentang klaster/zona; ---------------------  

31.6.12.38 Saksi menerangkan di zona 1 adalah petani 

pembudidaya, zona 2 adalah pedagang, 

pengepul atau koperasi dan zona 3 adalah 

industri; ---------------------------------------------  

31.6.12.39 Saksi menerangkan di zona 1 ada sekitar 

5000-an petani pembudidaya di zona 2 ada 

21 berbadan hukum dan perorangan dan 1 

koperasi di zona 3 ada 1 industri yaitu        

PT. ASTIL; -------------------------------------------  

31.6.12.40 Saksi menerangkan mengetahui adanya 

penetapan kabupaten sumba timur menjadi 

kawasanan minapolitan rumput laut berbasis 

klaster untuk pelaksanaan secara efisien, 

berakselerasi tinggi dan berkwalitas; ----------  

31.6.12.41 Saksi menerangkan rujukannya adalah 

sistem klaster; -------------------------------------  

31.6.12.42 Saksi menerangkan tidak tahu pelaku usaha 

di zona 2 melakukan persaingan dengan    

PT. ASTIL; -------------------------------------------  

31.6.12.43 Saksi menerangkan pernyataan catatan 

angka 3 dan angka 4 rekomendasi teknis itu 

muncul setelah tim teknis menerjemahkan 

rekomendasi komisi B DPRD Kab Sumba 

Timur tanggal 10 Desember 2014 pada poin 2 

yang berbunyi: “bagi badan usaha, 

perusahaan, perorangan, yang telah 

mengantongi izin dalam proses pembelian 

dan penjualan rumput laut, bertanggung 

jawab menjamin ketersediaan kebutuhan 

pabrik sesuai kapasitas produksi, dan proses 

penjualan diluar pabrik dapat dilakukan 

setelah memenuhi kapasitas produksi pabrik; 

31.6.12.44 Saksi menerangkan dari akhir tahun 2013 

sampai dengan desember 2014 rumput laut 
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e-cottoni dijual hanya kepada PT. ASTIL, 

barus sejak rekomendasi komisi B DPRD Kab 

Sumba Timur baru diubah menjadi 

diutamakan untuk memenuhi kebutuhan 

produksi PT. ASTIL.dan sejak Bulan 

September 2015 Pengusaha dizona 2 diberi 

kebebasan untuk menjual rumput laut ke  

PT. ASTIL mapun keluar daerah; ---------------  

31.6.12.45 Saksi menerangkan tidak tahu produk 

hukum lain selain daripada SK Bupati 2012 

tentang pemberian wewenang saksi untuk 

memberikan kekuasan menandantangani 

rekomendasi SIPPI; --------------------------------  

31.6.12.46 Saksi menerangkan tidak mengetahui Pasal 

50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 

tentang adanya beberapa hal yang 

dikecualikan; ---------------------------------------  

31.6.13 Saksi atas nama SUFATHAN, Direktur CV. Kaliuda, 

hadir memberikan keterangan di persidangan di Hotel 

Aston Kupang Nusa Tenggara Timur atas permintaan 

dari Tim Investigator pada tanggal 11 Agustus 2016, 

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 

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

31.6.13.1 Saksi menerangkan sebagai pemilik           

CV. Kaliuda yang bergerak dalam bidang 

usaha jual beli rumput laut; ---------------------  

31.6.13.2 Saksi menerangkan melakukan kerjasama 

bisnis dengan PT. ASTIL sejak bulan mei 

2013 dan sebelumnya bekerjasama dengan 

Surabaya; -------------------------------------------  

31.6.13.3 Saksi menerangkan melakukan kerjasama 

dengan PT. ASTIL karena pertimbangan 

harga tidak jauh berbeda, penyusutan dan 

biaya transportasi lebih efisien; -----------------  

31.6.13.4 Saksi menerangkan ada kewajiban menjual 

rumput laut kepada PT. ASTIL sesuai dengan 
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kesepakatan kerjasaman yang 

ditandanganinya; ----------------------------------  

31.6.13.5 Saksi menerangkan tidak begitu tahu jelas 

tentang sistem zonasi dan saksi 

menerangkan pada tahun 2013 berada pada 

zona 2 dan sampai saat ini masih ada di zona 

2; -----------------------------------------------------  

31.6.13.6 Saksi menerangkan pada tahun 2013 hanya 

saksi sendiri sebagai pelaku usaha di zona 2 

dan pada tahun 2014 ada 3 yaitu: saksi 

sendiri dan Marthen Ndapalela dan Andre 

Maku Namu saat ini ada 22 pelaku usaha di 

zona 2;-----------------------------------------------  

31.6.13.7 Saksi menerangkan pertama kali menjadi 

pelaku usaha zona 2 yaitu punya karyawan 

dimasing-masing lokasi, lalu rumput laut 

masuk ke packing digudang saksi, apabila 

rumput laut tidak sesuai dengan spek        

PT. ASTIL maka dikembalikan untuk 

dibersihkan lagi; -----------------------------------  

31.6.13.8 Saksi menerangkan rumput laut di zona 1 

tidak layak dijual kepabrik karena dijemur 

dilantai dan dijemur dipasir; --------------------  

31.6.13.9 Saksi menerangkan ada perjanjian dengan 

zona 1 akan tetapi perjanjian tersebut tidak 

dibawah oleh saksi; -------------------------------  

31.6.13.10 Saksi menerangkan pada tahun 2013 seluruh 

petani rumput laut Sumba Timur menjual 

kepada saksi; ---------------------------------------  

31.6.13.11 Saksi menerangkan perbedaan selisih harga 

jual beli antara CV. Kaliuda dengan PT. ASTIL 

adalah selisih Rp. 2.000,-; -----------------------  

31.6.13.12 Saksi menerangkan pada tahun 2014 ada 

menjual rumput laut ke Surabaya dan saksi 

tidak pernah mendapat pembinaan dari dinas 

karena menjual ke Surabaya; -------------------  
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31.6.13.13 Saksi menerangkan tidak mempunyai 

kedekatan dengan bapak Maxon dan Direktur 

PT. ASTIL; -------------------------------------------  

31.6.13.14 Saksi menerangkan tidak pernah rumput laut 

yang dijual kepada PT. ASTIL ditolak akan 

tetapi memperbaiki kelembababan saja; ------  

31.6.13.15 Saksi menerangkan yang ada di zona 1 

adalah petani pembudidaya rumput laut, 

zona 2 adalah saya yakni pengusaha yang 

punya SIPPI dan zona 3 adalah PT. ASTIL; ---  

31.6.13.16 Saksi menerangkan tidak ada pabrik lain 

selain PT. ASTIL di Sumba Timur; --------------  

31.6.13.17 Saksi dapat menunjukkan bukti penjualan 

rumput laut ke Surabaya pada tahun 2014 – 

2015 sebagaimana diminta oleh Majelis 

Komisi; ----------------------------------------------  

31.6.14 Saksi atas nama YOHANNES PAMA, PNS Kasatpol PP 

Sumba Timur, hadir memberikan keterangan di 

persidangan di Hotel Aston Kupang Nusa Tenggara 

Timur atas permintaan dari Tim Investigator pada 

tanggal 11 Agustus 2016, telah memberikan keterangan 

dibawah sumpah yaitu sebagai berikut: ---------------------  

31.6.14.1 Saksi menerangkan pernah sebagai kepala 

badan penanaman modal dan pelayanan 

perijinan (BPMPP) Sumba Timur dan 

sekarang sebagai Kasatpol PP Sumba Timur;  

31.6.14.2 Saksi menerangkan terkait dengan SIPPI 

sejak sebelum SK Bupati tahun 2012 

ditandangani sudah ada; -------------------------  

31.6.14.3 Saksi menerangkan pelimpahan kewenangan 

itu ada pada Perbup No. 11 Tahun 2012; -----  

31.6.14.4 Saksi menerangkan dengan jabatan sebagai 

kepala BPMPP secara otomotasi juga sebagai 

kepala Tim Teknis; --------------------------------  

31.6.14.5 Saksi menerangkan persyaratan membuat 

SIPPI adalah KTP, surat permohonan ybs 
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untuk melakukan kegiatan usaha dan 

memerlukan rekomendasi teknis karena itu 

adalah merupakan salah satu persyaratan 

dan SIPPI tidak bisa terbit tanpa adanya 

rekomendasi teknis; -------------------------------  

31.6.14.6 Saksi menerangkan pada tahun 2014 

rekomendasi teknis lebih seperti catatan yang 

diberikan tim teknis; ------------------------------  

31.6.14.7 Saksi menerangkan yang menandatangani 

rekomendasi teknis adalah dari dinas 

kelautan dan perikanan; -------------------------  

31.6.14.8 Saksi menerangkan yang berwenang 

melakukan catatan dalam SIPPI adalah dinas 

kelautan dan perikanan; -------------------------  

31.6.14.9 Saksi menerangkan CV. Merpati itu mungkin 

pedagang  kecil jadi isi catatannya berbeda 

dengan pengepul yang lintas pedagang antar 

pulau seperti Sdr. Urbanus. Perbedaan isi 

catatan untuk mendukung usaha PT. ASTIL 

milik Pemda Sumba Timur; ----------------------  

31.6.14.10 Saksi menerangkan diskusi dengan tim 

teknis, bukan tidak diijinkan rumput laut e-

cottoni dijual keluar tapi masih bebas 

berkesempatan menjual keluar sepanjang 

kebutuhan PT. ASTIL sudah terpenuhi atau 

over kapasitas; -------------------------------------  

31.6.14.11 Saksi menerangkan apabila ada pelanggaran 

dalam SIPPI akan dilakukan pembinaan, 

memberikan informasi - informasi dan 

mungkin bisa dilakukan pembekuan, untuk 

mencegah beraktivitas dalam jangka waktu 

tertentu namun tidak sampai terjadi 

pelarangan aktivitas; ------------------------------  

31.6.14.12 Saksi menerangkan kasusnya Ardianto 

Winardi (koh an), dinas kelautan dan 

perikanan memberikan saran untuk 
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melakukan pencabutan izin, tapi tidak 

pernah dilakukan oleh saksi selaku kepala 

BPMPP; ----------------------------------------------  

31.6.14.13 Saksi menerangkan yang dilakukan ardianto 

winardi (koh an) adanya laporan dari dinas 

teknis, sepertinya dia mau menjual rumput 

laut kesurabaya; -----------------------------------  

31.6.14.14 Saksi menerangkan SIPPI berlaku untuk 

jangka waktu 1 tahun; ---------------------------  

31.6.14.15 Saksi menerangkan kepala dinas harus 

bertanggung jawab terhadap keseluruhan 

dari SIPPI tersebut;--------------------------------  

31.6.14.16 Saksi menerangkan pada tahun 2015 tidak 

pernah mendapat tugas untuk menertibkan 

pedagang rumput laut; ---------------------------  

31.6.14.17 Saksi menerangkan tim teknis paling inti 

ialah dimana orang yang terkait dengan 

proses perizinan tersebut; -----------------------  

31.6.14.18 Saksi menerangkan semua kepala bidang 

yang terkait dengan rumput laut adalah 

menjadi organ dalam tim teknis dalam 

pengeluaran SIPPI; --------------------------------  

31.6.14.19 Saksi menerangkan catatan yang berbeda-

beda dalam SIPPI adalah karena adanya 

kebijakan dan rekomendasi; ---------------------  

31.6.14.20 Saksi menerangkan semua orang bebas 

menyampaikan usulan dari eksekutif teknis, 

termasuk usulan mencabut SIPPI ardianto 

winardi (koh an) tapi tidak saksi lakukan dan 

saksi hanya bekukan saja, saksi memilik 

sanksi yang paling ringan; -----------------------  

31.6.14.21 Saksi menerangkan yang mengangkat 

sebagai kepala BPMPP adalah Bupati Sumba 

Timur; -----------------------------------------------  
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31.6.14.22 Saksi menerangkan paham tentang 

pengajuan izin SIPPI berdasarkan usulan-

usulan dari dinas kelautan dan perikanan; ---  

31.6.14.23 Saksi menerangkan adanya catatan-catatan 

yang berbeda adalah regulasi yang 

menghendaki termasuk komisi B DPRD 

Sumba Timur juga merekomendasi; -----------  

31.6.14.24 Saksi menerangkan terakhir menjabat 

sebagai kepala BPMPP adalah sekira bulan 

januari 2015 dan februari 2015 sudah 

menjadi kasatpol PP; ------------------------------  

31.6.14.25 Saksi menerangkan tidak pernah memberi 

rekomendasi pada tim teknis saksi hanya 

tandatangan terakhir saja; -----------------------  

31.6.15 Saksi atas nama FRANKY RANGGAMBANI, PNS Kepala 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 

(BPMPP) Sumba Timur, hadir memberikan keterangan di 

persidangan di Hotel Aston Kupang Nusa Tenggara 

Timur atas permintaan dari Tim Investigator pada 

tanggal 11 Agustus 2016, telah memberikan keterangan 

dibawah sumpah yaitu sebagai berikut: ---------------------  

31.6.15.1 Saksi menerangkan bekerja di Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 

(BPMPP) Sumba Timur selaku Kepala Badan;  

31.6.15.2 Saksi menerangkan untuk menerbitkan SIPPI 

terlebih dahulu menyurati kepala dinas KKP 

tentang catatan-catatan yang akan 

dituangkan dalam SIPPI; -------------------------  

31.6.15.3 Saksi menerangkan yang memberikan 

rekomendasi adalah Dinas KKP; ----------------  

31.6.15.4 Saksi menerangkan tim teknis terdiri dari 14 

orang tergantung izin apa yang mau diurus 

oleh masyarakat, untuk izin SIPPI sebelum 

diterbitkan saksi menyurati kepala Dinas 

KKP; -------------------------------------------------  
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31.6.15.5 Saksi menerangkan anggota teknis tidak ada 

yang ikut campur dalam mengeluarkan 

rekomendasi; ---------------------------------------  

31.6.15.6 Saksi menerangkan ada rekomendasi 

berbeda-beda dikeluarkan oleh tim teknis 

dan ada 19 SIPPI yang dikeluarkan pada 

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

31.6.15.7 Saksi menerangkan yang mengeluarkan izin 

SIPPI adalah BPMPP; -----------------------------  

31.6.15.8 Saksi menerangkan tidak pernah 

memberikan pelimpahan kewenangan kepada 

pihak lain; ------------------------------------------  

31.6.15.9 Saksi menerangkan rekomendasi tim teknis 

tidak mengikat; ------------------------------------  

31.6.15.10 Saksi menerangkan rekomendasi yang 

diberikan oleh tim teknis masing-masing 

yang ada didinas paham dengan tupoksinya, 

sedangkan saksi bersama tim perijinan 

memfasilitasi proses perijinan SIPPI; -----------  

31.6.15.11 Saksi menerangkan perbedaan catatan dalam 

SIPPI tahun 2015 dengan catatan dalam 

SIPPI 2016 adalah berkaitan dengan laporan 

DPRD ada keberatan dari pengusaha rumput 

laut, catatan tersebut dianggap menutup 

kesempatan berusaha dalam rumput laut 

sehingga 2 poin catatan dihilangkan yaitu 

poin 3 dan poin 4. Mengutamakan penjualan 

rumput laut pada PT. ASTIL dan penjualan 

antar pulau dapat dilakukan apabila          

PT. ASTIL over kapasitas dan sesuai harga; --  

31.6.16 Saksi atas nama YOSUA KATANGANA MAUDJAWA, 

(mantan) Ketua Komisi B DPRD Kab. Sumba Timur, 

hadir memberikan keterangan di persidangan di Hotel 

Aston Kupang Nusa Tenggara Timur atas permintaan 

dari Majelis Komisi pada tanggal 11 Agustus 2016, telah 
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memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai 

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

31.6.16.1 Saksi menerangkan sebagai anggota DPRD 

Sumba Timur untuk 2 periode, pada tahun 

2014 dipercaya menjadi ketua komisi B tapi 

pada perjalanan saat ini tidak lagi menjabat 

sebagai ketua komisi B namun menjadi 

anggota komisi B; ---------------------------------  

31.6.16.2 Saksi menerangkan Perda yang terbit tahun 

2008 yaitu Perda No. 7 tahun 2008 belum 

terpilih menjadi anggota DPRD Sumba Timur, 

sedangkan Perda pendirian PT. ASTIL saksi 

sudah terpilih menjadi anggota dewan akan 

tetapi proses pembentukan perda tim teknis 

saksi tidak mengikuti; ----------------------------  

31.6.16.3 Saksi menerangkan PT. ASTIL adalah 

perusahaan BUMD, secara detail saksi tidak 

ikut dalam pembahasan pendirian PT. ASTIL 

tahun 2011 karena pada saat itu saksi ada di 

komisi A. Pendirian PT. ASTIL konteksnya 

adalah pemanfaatan potensi yang ada 

disumba timur dalam bidang rumput laut 

dengan harga dan kwalitas yang terbaik 

dengan adanya PT. ASTIL akan adanya 

penerimaan lapangan pekerjaan di sumba 

timur, disisi lain dengan pendirian PT. ASTIL 

adanya peningkatan pendapatan daerah di 

Sumba Timur; --------------------------------------  

31.6.16.4 Saksi menerangkan tidak mengetahui hanya 

PT. ASTIL mempunyai kewenangan membeli 

rumput laut di Sumba Timur; -------------------  

31.6.16.5 Saksi menerangkan mencari solusi yang tepat 

munculnya rekomendasi bersama. saksi 

menceritakan bahwa ada petani rumput laut 

yang protes, selanjutnya saksi bersama 

semua anggota DPRD melakukan uji 
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lapangan, investigasi dan bertemu dengan 

petani rumput laut. lalu ada kasus dengan 

urbanus yang sudah dimasukkan dalam sel, 

ada keberatan dari petani rumput laut 

karena urbanus membeli rumput laut yang 

pro petani. kemudian dilakukan 

pembentukan komisi dan pemilihan 

pimpinan komisi setela dibentuk agenda 

pertamanya adalah masalah rumput laut 

hasil dari lapangan. selanjutnya melakukan 

sidang dengan memanggil PT. ASTIL, 

pemerintah dan petani rumput laut, 

melakukan hearing, ditemukan bahwa iklim 

usaha di sumba timur harus diberikan pada 

semua pihak. Saksi bertanya kepada dinas 

KKP dan  PT. ASTIL kaitannya dengan 

persoalan yang terjadi di masyarakat. Saksi 

menerangkan penentuan zona berasala dari 

pusat yakni kementerian kelautan dan 

perikanan (KKP). ada sebuah sistem yang 

bisa berjalan secara terpadu dimana 

masyarakat dibina dan dikembangkan, 

sehingga rumput laut dapat dipasarkan ke 

industri dan keluar daerah. Bahwa banya 

pengusaha yang hendak berusaha, saat itu 

hanya ada 1 pengusaha pembeli rumput laut 

yaitu CV. Kaliuda, dan sekarang sudah ada 

22 pengusaha rumput laut. Bahwa usaha 

rumput laut PT. ASTIL adalah set pemerintah 

daerah, pabrik harus mendapat skala 

prioritas. ditakutkan orang beli rumput laut 

dan jual keluar mengakibatkan PT. ASTIL 

tida berjalan, maka dibuatlah suatu 

kebijakan yang melindungi PT. ASTIL milik 

daerah sumba timur, tapi bukan berarti PT. 

ASTIL dilindungi sementara pengusaha lain 
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tidak diperhatikan. maka dibuatlah suatu 

kebijakan PT. ASTIL didahulukan dan setelah 

terpenuhi kebutuhannya pengusaha boleh 

menjual rumput laut keluar Sumba Timur; --  

31.6.16.6 Saksi menerangkan pada tahun 2014 dan 

2015 harga rumput laut Rp. 6.000 sampai 

dengan Rp. 7.000,-; -------------------------------  

31.6.16.7 Saksi menerangkan harga rumput laut diluar 

Sumba Timur Rp. 12.000,-;----------------------  

31.6.16.8 Saksi menerangkan saudara urbanus 

membeli rumput laut tidak sesuai dengan 

perda Sumba Timur; ------------------------------  

31.6.16.9 Saksi menerangkan saudara urbanus 

ditangkap karena tidak mengantongi izin 

SIUP dari Sumba Timur; -------------------------  

31.6.16.10 Saksi menerangkan tidak menemukan ada 

permasalahan penjualan rumput laut kepada 

Sdr. Urbanus tidak kepada PT. ASTIL;---------  

31.6.16.11 Saksi menerangkan roh dari pada zona tidak 

memahami, akan tetapi tanggung jawab 

moral dari zona 2 untuk menjamin pasokan 

kepada zona 3 yakni PT. ASTIL; -----------------  

31.6.16.12 Saksi menerangkan PT. ASTIL mempunyai 

petani binaan akan tetapi tidak seluruh 

petani rumput laut di Sumba Timur menjadi 

binaannya tapi sebagian saja; -------------------  

31.6.16.13 Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya 

perda yang mengatur pembelian dan harga 

untuk PT. ASTIL; ----------------------------------  

31.6.16.14 Saksi menerangkan pada saat urbanus 

ditangkap sama sekali tidak memegang SIUP; 

31.6.16.15 Saksi menerangkan adanya zona 1, zona 2, 

zona 3 adapun yang ada di zona 3 saat ini 

adalah hanya PT. ASTIL; -------------------------  

31.6.16.16 Saksi menerangkan Komisi B DPRD Kab. 

Sumba Timur ada mengeluarkan 5 
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rekomendasi yang terkait dengan rumput 

laut, yang mana ada masyarakat dan BUMD 

pemerintah yang harus dilindungi; -------------  

31.6.16.17 Saksi menerangkan saat ini rekomendasi 

yang bisa dikeluarkan adalah mengharapkan 

rekomendasi konstruktif untuk lestarinya 

rumput laut diwilayah Sumba Timur. dulu 

rumput laut tidak dilirik oleh masyarakat 

dengan adanya rumput laut ini 

meningkatkan perkembangan masyarakat 

sumba timur dan meningkatkan budi daya 

rumput laut; ----------------------------------------  

31.6.16.18 Saksi menerangkan apabila ada putra daerah 

Sumba Timur mempunyai modal dan ingin 

mendirikan pabrik di sumba timur saksi 

adalah orang pertama yang mendukung 

pendirian pabrik tersebut; -----------------------  

31.6.17 Saksi atas nama drh PALULU PABUNDU NDIMA, Msi., 

Ketua DPRD Kab. Sumba Timur, hadir memberikan 

keterangan di persidangan di Hotel Aston Kupang Nusa 

Tenggara Timur atas permintaan dari Majelis Komisi 

pada tanggal 12 Agustus 2016, telah memberikan 

keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut: ------  

31.6.17.1 Saksi menerangkan perda yang berkaitan 

dengan BUMD ada 3 yaitu: 1) PT. 

AQUAMORE WAI KAHINGURU yakni air 

minum dalam kemasan; 2) PT. ASTIL yang 

memproduksi rumput laut; 3) PD WAINGAPU 

BAKTI yang akan dibubarkan; ------------------  

31.6.17.2 Saksi menerangkan PT. ASTIL didirikan 

dengan akta notaris 4 Juli 2012, Notaris Pau 

Jaraliwe dengan persetujuan DPRD Nomor 

27/DPRD/2010 tanggal 13 Desember 2010; -  

31.6.17.3 Saksi menerangkan PT. ASTIL adalah BUMD 

yang diharapkan untuk bisa memberikan 

kontribusi pendapatan asli daerah. PT. ASTIL 
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hadir karena dari hasil survey pemerintah 

pusat untuk mengembangkan industri 

rumput laut. Sumba Timur adalah salah satu 

sentra budidaya rumput laut tujuannya 

untuk menciptakan lapangan kerja, 

pengurangan kemiskinan dan peningkatan 

pendapatan, maka dibuatlah sistem klaster, 

ada klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 untuk 

manajemen terpadu rumput laut dari hulu 

sampai hilir; ----------------------------------------  

31.6.17.4 Saksi menerangkan bidang usaha PT. ASTIL 

adalah bidang usaha perdagangan, 

pengangkutan darat dan laut, perindustrian 

untuk ikan dan pengolahan rumput laut; -----  

31.6.17.5 Saksi menerangkan dalam perda ada aturan 

tentang kemitraan PT. ASTIL dengan petani 

atau pelaku usaha lain, petani di zona 1, 

kolektor di zona 2, dan PT. ASTIL di zona 3. 

Pada perda ada istilah anak angkat pada 

penjelasan pasal 6 huruf c ada istilah tentang 

bapak angkat; --------------------------------------  

31.6.17.6 Saksi menerangkan yang dimaksud dengan 

bapak angkat bagi UMKM adalah pada 

penjelasan pasal 6 hurf c adalah PT. ASTIL 

sebagai bapak angkat bagi petani rumput 

laut di zona 1; --------------------------------------  

31.6.17.7 Saksi menerangkan semestinya petani bisa 

langsung menjual kepada PT. ASTIL; ----------  

31.6.17.8 Saksi menerangkan tidak ada perda yang 

mengatur petani wajib menjual kepada       

PT. ASTIL; -------------------------------------------  

31.6.17.9 Saksi menerangkan tidak ada perda yang 

menyebutkan petani dan pelaku usaha untuk 

memenuhi kapasitas pabrik PT. ASTIL; -------  
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31.6.17.10 Saksi menerangkan tidak ada di Perda 

mengatur tentang tata cara pengisian 

komisaris; -------------------------------------------  

31.6.17.11 Saksi menerangkan tidak ada aturan yang 

mengatur SKPD secara ex officio menjadi 

komisaris dalam BUMD; -------------------------  

31.6.17.12 Saksi menerangkan tidak ada kewajiban 

saksi untuk memegang saham di PT. ASTIL 

tapi saya sudah berulang kali bertanya 

kepada notaris kenapa namanya dibuat 

dalam akta notaris kenapa bukan 

jabatannya, dan jawaban notaris mengatakan 

jabatannya tidak bisa dimasukkan sehingga 

namanya yang dimasukkan. saksi 

menerangkan tidak pernah menyetor uang di 

PT. ASTIL dan tidak pernah mendapatkan 

deviden pula dari PT. ASTIL;---------------------  

31.6.17.13 Saksi menerangkan sampai saat ini tetap 

menjadi pemegang saham di PT. ASTIL; -------  

31.6.17.14 Saksi menerangkan adanya konflik antara 

petani rumput laut dengan PT. ASTIL, konflik 

pelaku usaha zona 1 dengan PT. ASTIL. 

konflik tersebut terkait harga rumput laut 

dan syarat masukknya rumput laut dalam 

pabrik; -----------------------------------------------  

31.6.17.15 Saksi menerangkan terkait harga yang tidak 

betul itu DPRD turun menemui petani, saat 

itu belum dibentuk komisi B, saat itu rakyat 

protes tentang harga rumput laut kering yang 

tadinya Rp. 11.000,- turun menjadi            

Rp. 9.000,-, saat itu ada calon pembeli lain 

yang mengatakan harga di surabaya sekitar 

Rp. 18.000,-- Rp. 20.000,- menurut internet, 

tapi katanya kebenarannya tidak diketahui, 

sehingga DPRD turun untuk mengecek 
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rumput laut, tapi faktanya tidak benar 

karena petani hanya mendapat isu saja; ------  

31.6.17.16 Saksi menerangkan ada pembeli rumput laut 

yang membeli rumput laut langsung kepetani 

dan ingin menjual keluar pulau sumba, tapi 

pembeli itu tidak mempunyai SIUP, katanya 

SIUP-nya di surabaya atau semarang. Setelah 

ada rekomendasi DPRD saudara urbanus 

hanya mengirim rumput laut 5 kali hingga 

saat ini dia tidak ada lagi mengirim rumput 

laut dari sumba timur; ---------------------------  

31.6.17.17 Saksi menerangkan tidak ada KTP dan SIUP 

khusus untuk sumba timur. KTP dan SIUP 

berlaku untuk seluruh Indonesia; --------------  

31.6.17.18 Saksi menerangkan RUPS diadakan setiap 

tahun akan tetapi untuk RUPS tahun lalu 

saksi tidak ikut; -----------------------------------  

31.6.17.19 Saksi menerangkan semua deviden tidak 

diambil oleh pemegang saham akan tetapi 

selalu disetor kekas daerah; ---------------------  

31.6.17.20 Saksi menerangkan uang yang sebesar      

Rp. 47.000.000,- yang dijadikan setoran 

saham berasal dari pemerintah daerah, uang 

rakyat; -----------------------------------------------  

31.6.17.21 Saksi menerangkan fungsi pokok anggota 

DPRD adalah berfungsi anggaran, 

pengawasan dan legislasi;------------------------  

31.6.17.22 Saksi menerangkan PT. ASTIL didirikan 

dengan sumber dana APBD dan APBN;--------  

31.6.17.23 Saksi menerangkan bahwa saksi dan anggota 

DPRD lainnya ikut mengesahkan Perda; ------  

31.6.17.24 Saksi menerangkan bahwa yang mengawasi 

BUMD adalah komisi B DPRD Kab. Sumba 

Timur akan tetapi tidak seluruhnya bisa 

mengawasi tapi mereka sudah melakukan 
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pengawasan. Pengaduan ada yang lisan dan 

ada yang tertulis; ----------------------------------  

31.6.17.25 Saksi menerangkan pernah ada pengaduan 

tentang PT. ASTIL dari kecamatan rindi, 

kecamatan wulaweajelu, kecamatan pahunga 

lodu tentang masalah harga rumput laut, 

mereka menuntut untuk dihilangkannya 

sistem zona; ----------------------------------------  

31.6.17.26 Saksi menerangkan capaian komisi B terkait 

dengan laporan itu adalah dikeluarkannya 

rekomendasi bersama, dan rekomendasi itu 

dapat menyelesaikan masalah dan ada juga 

rekomendasi tentang masalah penahanan 

Sdr. Urbanus; --------------------------------------  

31.6.17.27 Saksi menerangkan bahwa PT. ASTIL 

awalnya mempunyai Akta No.16 tanggal 4 

Juli 2011; -------------------------------------------  

31.6.17.28 Saksi menerangkan pengelompokan klaster 

itu diatur dalam pedoman umum 

pengembangan rumput laut yang dikeluarkan 

pada tahun 2008. Pedoman itu rujukannya 

diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan, pedoman ini berasal dari 

pemerintah pusat, dari menteri kelautan 

terdahulu; ------------------------------------------  

31.6.17.29 Saksi menerangkan hanya ada 1 pelaku 

usaha di zona 3 yaitu PT. ASTIL; ---------------  

31.6.17.30 Saksi menerangkan rekomendasi yang terkait 

dengan komisi B maka yang mendantangani 

adalah ketua komisi B; ---------------------------  

31.6.17.31 Saksi menerangkan tidak ada aturan yang 

mengatur rumput laut wajib dijual kepada 

PT. ASTIL tapi karena itu adalah perusahaan 

BUMD maka DPRD juga membantu 

keterlibatan dalam aktifitas PT. ASTIL; --------  
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31.6.17.32 Saksi menerangkan tujuan dibentuk          

PT. ASTIL untuk kepentingan secaar umum 

dan nasional untuk kesejahteraan 

masyarakat sumba timur dan menambah 

PAD Sumba Timur; --------------------------------  

31.6.18 Saksi atas nama HERMANUS HOLO,SH., Kadis 

Perikanan dan Kelautan Kab. Sumba Barat Daya, hadir 

memberikan keterangan di persidangan di Hotel Aston 

Kupang Nusa Tenggara Timur atas permintaan dari Tim 

Investigator pada tanggal 12 Agustus 2016, telah 

memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai 

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

31.6.18.1 Saksi menerangkan bekerja sebagai kepala 

Dinas KKP sumba barat daya selama 2 tahun 

dan sebelumnya ada di inspektorat 

kabupaten Sumba Barat Daya; -----------------  

31.6.18.2 Saksi menerangkan di Sumba Barat Daya 

siapapun pengusaha yang datang akan 

dilayani, mereka berkomunikasi dengan 

petani rumput laut lalu saksi buat 

rekomendasi untuk mengirim rumput laut; --  

31.6.18.3 Saksi menerangkan di Sumba Barat Daya 

tidak ada rekomendasi teknis, yang ada 

adalah tentang pungutan SP3 akan tetapi 

perda tentang pungutan SP3 sudah dicabut. 

SIPPI yang dikeluarkan oleh pemerintah 

Sumba Barat Daya adalah untuk memungut 

SP3; --------------------------------------------------  

31.6.18.4 Saksi menerangkan yang menandatangani 

SIPPI adalah kepala dinas dan pemeriksa; ----  

31.6.18.5 Saksi menerangkan ada perijinan BPMPP di 

sumba barat daya dan saksi hanya 

menangani khusus untuk rumput laut; -------  

31.6.18.6 Saksi menerangkan di sumba barat daya 

tidak ada istilah SIPPI hanya ada surat 

pengendalian mutu, dan ini tidak ada izin; ---  
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31.6.18.7 Saksi menerangkan tidak menangani 

masalah SIUP tapi sudah ada kantor 

perijinan satu pintu; ------------------------------  

31.6.18.8 Saksi menerangkan selama 2 tahun menjadi 

kadis KKP di Sumba Barat Daya tidak ada 

aturan yang mengatur harus menjual rumput 

laut kepelaku usaha tertentu; -------------------  

31.6.18.9 Saksi menerangkan ada usaha rumput laut 

dan ada yang menampung rumput laut di 

Sumba Barat Daya tapi tidak ada sistem zona 

di Sumba Barat Daya dan tidak ada pabrik di 

Sumba Barat Daya; -------------------------------  

31.6.18.10 Saksi menerangkan untuk membeli rumput 

laut tidak harus menggunakan surat izin 

khusus, tapi hanya menggunakan surat 

keterangan mutu produk saja yang dimiliki 

oleh pembeli dan pembeli boleh mengantar 

pulaukan rumput laut yang dibeli oleh 

pembeli dan saksi menerangkan tidak 

menggunakan SIUP; ------------------------------  

31.6.18.11 Saksi menerangkan tidak ada payung hukum 

rumput laut di Sumba Barat Daya siapa saja 

bebas membeli dan menjual rumput laut di 

Kabupaten Sumba Barat Daya; -----------------  

31.6.18.12 Saksi menerangkan di Sumba Barat Daya 

ada 4 lokasi pembudi daya rumput laut dan 4 

kelompok masih aktif; ----------------------------  

31.6.19 Saksi atas nama ARIANTO WINARDI, Wiraswasta hasil 

bumi, hadir memberikan keterangan di persidangan di 

Hotel Aston Kupang Nusa Tenggara Timur atas 

permintaan dari Tim Investigator pada tanggal 12 

Agustus 2016, telah memberikan keterangan dibawah 

sumpah yaitu sebagai berikut: --------------------------------  

31.6.19.1 Saksi menerangkan sebagai wiraswasta 

sudah belasan tahun yaitu membeli hasil 

bumi seperti kopra, mente dan mulai tahun 
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2012 saksi berbisnis rumput laut sargasum, 

dan ternyata hamparan sargasum dan e-

cottoni satu hamparan saksi juga berbisnis 

rumput laut jenis e-cottoni; ----------------------  

31.6.19.2 Saksi menerangkan dirinya bukan petani tapi 

pembeli yang membeli rumput laut dari 

petani dan pengepul;------------------------------  

31.6.19.3 Saksi menerangkan hasilnya pembeliannya di 

jual kesurabaya sekitar tahun 2013 karena 

saksi melihat CV. Kaliuda mengirim 

kesurabaya maka saksi juga mengirim ke 

Surabaya; -------------------------------------------  

31.6.19.4 Saksi menerangkan awalnya tidak ada 

permasalahan mengirim rumput laut 

kesurabaya namun diakhir tahun 2013 ada 

masalah yaitu saksi dilarang mengirim 

rumput laut dengan alasan harus menjual ke 

CV. Kaliuda, karena hanya CV. Kaliuda yang 

boleh memasukkan rumput laut ke pabrik 

PT. ASTIL. Saksi tidak menerima larangan itu 

karena posisi saksi dan CV. Kaliuda sama-

sama posisi membeli dari pengepul dan 

untuk dijual lagi. saksi pernah diarahkan 

dinas KKP tapi saksi membangkang, saksi 

jual rumput laut ke Sumba Barat Daya 

karena harga rumput laut yang dijual ke CV. 

Kaliuda harganya jauh dengan dipasaran 

untuk di jual ke Sumba Barat Daya; -----------  

31.6.19.5 Saksi menerangkan pada tahun 2014 juga 

masih tetap dilarang akan tetapi saksi 

membangkang dan pernah barang, 

kendaraan dan saksi sendiri ditahan oleh 

satpol PP. Kronologi penahanannya adalah 

ketika truk mengangkut rumput laut ditahan 

oleh satpol PP, saya diminta ke dinas untuk 

menghadap alasannya rumput laut tidak 
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boleh dibawa kemana-mana karena harus 

dijual melalui CV.Kaliuda untuk dijual 

kepada PT. ASTIL. Saksi diminta membuat 

surat pernyataan tapi surat pernyataan itu 

tidak saksi yang membuat dan saksi 

menandatangani saja; ----------------------------  

31.6.19.6 Saksi menerangkan mendapat surat 

pernyataan dari Dinas KKP yang dikasih oleh 

bapak yakub; ---------------------------------------  

31.6.19.7 Saksi menerangkan telah mengerti isi dari 

pada surat pernyataan itu, yaitu harus 

menjual rumput laut ke PT. ASTIL, dan saksi 

disuruh membuat surat kesepakatan untuk 

menjadi zona 2 tapi tidak saksi lakukan 

karena saksi tidak suka ruang geraknya 

dibatasi; ---------------------------------------------  

31.6.19.8 Saksi menerangkan zona 2 itu adalah yang 

bisa membeli kepetani dan hanya bisa jual 

rumput laut ke PT. ASTIL; -----------------------  

31.6.19.9 Saksi menerangkan tidak boleh membeli 

diseluruh hamparan tapi hanya 

diperbolehkan membeli di Walakiri sampai 

kecamatan hahar yang tidak ada apa-apanya 

sedangkan dihamparan yang subur dan 

bagus untuk khusus CV. Kaliuda; -------------  

31.6.19.10 Saksi menerangkan SIUP dan SIPPI nya tidak 

pernah dicabut tapi SIUP dan SIPPI saya 

pernah dibekukan selama 3 bulan pada 

tahun 2014, alasan pembekuannya karena 

masih melanggar aturan dinas menjual 

rumput laut keluar Sumba Timur; -------------  

31.6.19.11 Saksi menerangkan maksud dari pada poin 

mengutamakan penjualan e-cottoni kepAda 

PT. ASTIL yaitu maksudnya adalah harus 

mendahulukan kebutuhan pabrik kalau 

kapasitas dipabrik gudangnya penuh, saksi 
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bisa menjual keluar pabrik PT. ASTIL, dan 

juga apabila diluar ada harga yang lebih 

bagus maka saksi bisa menjual keluar; -------   

31.6.19.12 Saksi menerangkan hanya diberi 

pemberitahuan saja oleh pabrik kalau pabrik 

penuh; -----------------------------------------------  

31.6.19.13 Saksi menerangkan Surabaya selalu butuh 

rumput laut kapan saja; -------------------------  

31.6.19.14 Saksi menerangkan yang mengeluarkan SIUP 

adalah kepala BPMPP dan tidak ada jangka 

waktunya dan untuk berusaha rumput laut 

masih wajib mempunyai SIPPI karena bila 

tidak mempunyai SIPPI tidak bisa jual beli 

rumput laut; ----------------------------------------  

31.6.19.15 Saksi menerangkan tidak tahu kapasitas 

pabrik dan saksi pernah masuk ke pabrik di 

bagian penimbangan barang;--------------------  

31.6.19.16 Saksi menerangkan tidak tahu dasar hukum 

larangan menjual rumput laut keluar pulau; -  

31.6.19.17 Saksi menerangkan yang membagi wilayah 

pembelian rumput laut adalah kepala Dinas 

KKP; -------------------------------------------------  

31.6.19.18 Saksi menerangkan harga rumput laut yang 

dibeli oleh PT. ASTIL tidak ada tawar 

menawar tapi ditentukan harganya oleh      

PT. ASTIL; -------------------------------------------   

31.6.19.19 Saksi menerangkan pada tahun 2012 sudah 

mempunyai SIUP dan SIPPI, dan SIPPI yang 

tahun 2012 mencantumkan apa yang boleh 

dijual keluar pulau; -------------------------------  

31.6.19.20 Saksi menerangkan bahwa SIPPI 

No.03/SIPPI.570/BPMPP/XII/2013/P.1 yang 

tahun 2012 dirubah tanpa sepengetahuan 

saksi yaitu dengan mencantumkan selain 

menjual e-cottonii; ---------------------------------  
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31.6.19.21 Saksi menerangkan membawa rumput laut 

lewat darat tidak perlu SKAI (surat 

keterangan asal ikan) yang digunakan antar 

pulau; -----------------------------------------------  

31.6.19.22 Saksi menerangkan bila mengirim keluar 

pulau pasti akan melapor; -----------------------  

31.6.19.23 Saksi menerangkan telah membaca SIPPI No. 

05/SIPPI.570/BPMPP/X/2014 tanggal 21 

Oktober 2014 yang ada catatan 

mengutamakan menjual rumput laut pada 

PT. ASTIL dan penjualan e-cottonii apabila 

pabrik over kapasitas  dan harga 

menguntungkan; ----------------------------------  

31.6.19.24 Saksi menerangkan untuk menjual rumput 

laut e-cottonii ke pabrik membawa surat 

pengantar yang dibuat sendiri dan 

selanjutnya diserahkan kepada pabrik; -------  

31.6.19.25 Saksi menerangkan sekitar bulan januari-

maret 2015 pernah menjual rumput laut 

keluar PT. ASTIL, dan pada saat itu tidak 

ditangkap oleh satpol PP karena sudah bebas 

tidak ada larangan; -------------------------------  

31.6.19.26 Saksi menerangkan SIPPI-nya yang berlaku 

adalah SIPPI 

No.03/SIPPI.570/BPMPP/XII/2013/P.1 yang 

tahun 2012; ----------------------------------------  

31.6.19.27 Saksi menerangkan SIPPI-nya yang lama 

ditarik oleh kantor BPMPP; ----------------------  

31.6.20 Saksi atas nama ARIS BAKTIONO, CV. Indah Rejeki, 

hadir memberikan keterangan di persidangan di Hotel 

Aston Kupang Nusa Tenggara Timur atas permintaan 

dari Tim Investigator pada tanggal 12 Agustus 2016, 

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 

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

31.6.20.1 Saksi menerangkan telah menekuni usaha 

dibidang rumput laut sejak tahun 2014 dan 
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awalnya membeli spinosium dan sargasum 

dan sejak tahun 2015 membeli jenis e-

cottonii; ----------------------------------------------  

31.6.20.2 Saksi menerangkan pernah bekerjasa dengan 

PT. ASTIL pada tahun 2015 karena 

penjualannya lebih praktis; ----------------------  

31.6.20.3 Saksi menerangkan ketika menguru izin 

SIPPI ada catatan dari dinas KKP tentang 

penjualan harus ditujukan kepada PT. ASTIL 

dan bukan karena ada catatan itu saksi 

bekerjasama dengan PT. ASTIL;-----------------  

31.6.20.4 Saksi menerangkan yang mengeluarkan 

rekomendasi teknis adalah Dinas Kelautan 

dan Perikanan, yakni dengan melakukan cek 

stok barang, gudang dan timbangan; ----------   

31.6.20.5 Saksi menerangkan tidak mengetahui latar 

belakang 2 poin catatan (poin 3 dan 4), juga 

saksi tidak tahu siapa yang mendraft-nya; ---  

31.6.20.6 Saksi menerangkan yang membuat draft 

surat perjanjian antara saksi dengan          

PT. ASTIL adalah PT. ASTIL, dan ada 

kewajiban menjual rumput laut kepada         

PT. ASTIL, dan dalam perjanjian itu tidak ada 

menyebutkan saksi boleh menjual rumput 

laut keluar dan tidak ada tekanan dalam 

menandatangani perjanjian tersebut; ----------  

31.6.20.7 Saksi menerangkan yang menentukan harga 

jual beli dengan PT. ASTIL adalah PT. ASTIL 

dan tidak ada tawar menawar; ------------------   

31.6.20.8 Saksi menerangkan masuk dizona 2 atas 

kemauan sendiri karena melihat  peluang 

bisnis; -----------------------------------------------  

31.6.20.9 Saksi menerangkan ada pelaku usaha di zona 

2 adalah: CV. Kaliuda, CV. Rejeki Jaya, dan 

Arianto Winardy (Koh an); -----------------------  
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31.6.20.10 Saksi menerangkan sebelum tahun 2012 CV. 

Kaliuda, dan Arianto Winardy (Koh an) tidak 

tahu mengirim rumput laut kemana; ----------  

31.6.21 Saksi atas nama SONTA NIAGO,SH.M.H., Biro Hukum 

KKP, hadir memberikan keterangan di persidangan di 

ruang pemeriksaan Kantor KPPU, atas permintaan dari 

Majelis Komisi pada tanggal 15 Agustus 2016, telah 

memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai 

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

31.6.21.1 Saksi menerangkan bekerja di KKP kepala 

sub bagian advokasi.  

31.6.21.2 Saksi menerangkan tugasnya secara umum 

untuk menyiapkan bahan dalam rangka 

pendampingan hukum terkait dalam bidang 

kelautan dan perikanan termasuk turut 

dalam bidang litigasi terkait kebijakan yang 

diterbitkan oleh KKP; -----------------------------  

31.6.21.3 Saksi menerangkan salah satu fungsinya 

menyusun perundang-undangan. Pedoman 

umum bukan produk dari biro hukum, dan 

bukan regulasi, hanya pedoman teknis 

semacam kebijakan umum yang tidak punya 

daya mengikat; -------------------------------------  

31.6.21.4 Saksi menerangkan pedoman umum bukan 

instrumen legal, pedoman umum itu sebatas 

pedoman mekanisme tidak ada upaya paksa 

untuk mengikuti, juga tidak ada sanksinya. 

pedoman umum berdiri sendiri bukan suatu 

legal formal; ----------------------------------------  

31.6.21.5 Saksi menerangkan tupoksi KKP terkait 

dalam pelaksanaan kebijakan bidang 

kelautan dan perikanan; -------------------------  

31.6.21.6 Saksi menerangkan SIUP juga merupakan 

tugas KKP sesuai dengan amanat UU No. 45 

Tahun 2009. sesuai pasal 26 ayat (a) UU No. 

31/2004 disebutkan bahwa: “setiap orang 
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yang melakukan usaha perikanan dibidang 

penangkapan, pembudidayaan, 

pengangkutan, pengolahan dan pemasaran 

ikan diwilayah pengelolaan perikanan RI 

wajib memiliki SIUP” hal tersebut diatur 

dalam peraturan menteri; ------------------------  

31.6.21.7 Saksi menerangkan saat ini KKP baru 

mengatur SIUP perikanan tangkap dan 

perikanan budidaya untuk pemasaran dan 

pengolahan belum diatur oleh KKP, dan 

rumput laut termasuk dalam SIUP karena 

termasuk spesies ikan; ---------------------------  

31.6.21.8 Saksi menerangkan sampai saat ini belum 

ada peraturan yang dikeluarkan oleh KKP 

terkait pengolahan, pemasaran dan distribusi 

rumput laut, menteri KP belum pernah 

memberikan pendelegasian kepada daerah 

untuk mengatur ijin-ijin tersebut; --------------  

31.6.21.9 Saksi menerangkan tidak pernah mendengar 

adanya zona-zona dan tidak ada aturan 

mengenai zona di pemerintah pusat; -----------  

31.6.21.10 Saksi menerangkan ada aturan bagi pelaku 

usaha yang hendak melakukan kegiatan 

produksi atau budidaya rumput laut yaitu 

diatur dalam permen KP No. 49/2014; --------  

31.6.21.11 Saksi menerangkan SIUP berlaku untuk 

NKRI, Pemerintah daerah tidak berhak untuk 

menolak SIUP dari propinsi lain karena SIUP 

berlaku diseluruh Indonesia; --------------------  

31.6.21.12 Saksi menerangkan tidak ada aturan yang 

mengatur hasil rumput laut Sumbah Timur 

harus dijual kepada PT. ASTIL; -----------------  

31.6.21.13 Saksi menerangkan mengenal Sdr. Urbanus 

karena pernah datang 3 kali ke KKP di 

jakarta. urbanus adalah pembeli rumput laut 
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yang mobil boxnya berisi rumput laut 

ditangkap ketikan hendak didistribusikan; ---  

31.6.21.14 Saksi menerangkan Sdr. Urbanus pernah 

minta surat yang menyatakan tidak ada 

pengaturan dari KKP terhadap pembelian 

rumput laut; ----------------------------------------  

31.6.21.15 Saksi menerangkan penangkapan rumput 

laut tidak perlu SIPPI; ----------------------------  

31.6.21.16 Saksi menerangkan tidak tahu jenis SIUP 

yang dimiliki oleh Sdr Urbanus apakah untuk 

tangkap atau budidaya; --------------------------  

31.6.21.17 Saksi menerangkan tidak ada dasar bagi 

Gubernur atau Bupati untuk membuat 

pengaturan hal tentang rumput laut, tidak 

ada hak melakukan hal tersebut karena tidak 

ada pendelegasian dari menteri KKP, UU 

mengamanatkan hanya menteri yang 

mengatur hal tersebut; ---------------------------  

31.6.21.18 Saksi menerangkan apabila pemerintah 

daerah membuat perda atau kebijakan maka 

harus dievaluasi oleh kemendagri, apabila 

tidak bertentangan dengan undang-undang 

yang berlaku dan bila bertentangan maka 

harus dicabut, dan apabila belum dievaluasi 

maka perda atau kebijakan itu masih 

berlaku; ---------------------------------------------  

31.6.21.19 Saksi menerangkan tidak paham dengan 

sistem klaster namun itu adalah bukan suatu 

aturan; ----------------------------------------------  

31.6.22 Pendapat Ahli hadir memberikan keterangan di 

persidangan di ruang Pemeriksaan Kantor KPPU, telah 

memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai 

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

31.6.22.1 Ahli atas nama MEI SUSANTO, SH., M.H., 

Pengajar Fakultas Hukum Padjadjaran, hadir 

memberikan keterangan di persidangan di 
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ruang pemeriksaan Kantor KPPU, atas 

permintaan dari Majelis Komisi pada tanggal 

16 Agustus 2016, telah memberikan 

keterangan dibawah sumpah dan terhadap 

keterangan ahli ini kami lampirkan copy 

berita acara pemeriksaanya yang kami terima 

dari panitera saat inzage; ------------------------  

31.6.22.2 Ahli atas nama DARMAWAN SIDIK., Kepala 

Seksi Produksi Direktorat Bina Mutu dan 

Diversifikasi Produk Kelautan KKP, hadir 

memberikan keterangan di persidangan di 

ruang pemeriksaan Kantor KPPU, atas 

permintaan dari Majelis Komisi pada tanggal 

16 Agustus 2016, telah memberikan 

keterangan dibawah sumpah dan terhadap 

keterangan ahli ini kami lampirkan copy 

berita acara pemeriksaanya yang kami terima 

dari panitera saat inzage; ------------------------  

31.6.22.3 Surat dan/atau dokumen: -----------------------  

1) SIUP;   

2) SIPPI; 

3) Perjanjian Kerjasama antara PT. ASTIL 
dengan Pelaku Usaha di Zona 2; 

4) Pedoman Teknis;  

5) Perda No. 7 Tahun 2008; 

6) Perda No. 2 Tahun 2011; 

7) Akta Perseroan Terbatas PT. ASTIL 
beserta pengesahanan; 

8) Surat dan/atau dokumen lainnya yang 
muncul di persidangan. 

31.6.23 Keterangan Terlapor I atas nama PT. ALGAE SUMBA 

TIMUR LESTARI (ASTIL) yang diwakili oleh Direktur-nya 

hadir memberikan keterangan di persidangan di ruang 

pemeriksaan Kantor KPPU, atas permintaan dari Majelis 

Komisi pada tanggal 18 Agustus 2016, telah memberikan 

keterangan dan terhadap keterangan Terlapor I ini kami 
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lampirkan copy berita acara pemeriksaanya yang kami 

terima dari panitera saat inzage; ---------------------------------  

ANALISA YURIDIS 

31.7 Bahwa perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis 

dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam 

meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan 

pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, 

nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku 

usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, 

kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.  --------------------  

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber 

daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan 

peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam 

upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan 

berhasil guna.  --------------------------------------------------------------  

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara 

kepulauan mempunyai alam laut yang sangat luas membentang 

dari sabang sampai merauke dan mempunyai sumber penghasilan 

dari ikan yang sangat banyak. Bahwa untuk itu kemudian telah 

ada peraturan perundangan yang mengatur tentang perikanan 

yaitu undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan, 

selanjutnya undang-undang tersebut diganti dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian 

Undang-undang ini dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang Perikanan. ------------------------------------------  

Bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: 

manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, 

pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan 

pembangunan yang berkelanjutan (vide pasal 2 undang-undang 

nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan). ------------------------------  

Bahwa terhadap asas-asas tersebut kemudian dijelaskan pada 

bagian penjelasan pasal 2 UU No. 45 Tahun 2009 tentang 

Perikanan yaitu sebagai berikut: -----------------------------------------  

31.7.1 Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa 

pengelolaan perikanan harus mampu memberikan 
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keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; ---  

31.7.2 Asas keadilan” adalah pengelolaan perikanan harus 

mampu memberikan peluang dan kesempatan yang 

sama secara proporsional bagi seluruh warga negara 

tanpa kecuali; ---------------------------------------------------  

31.7.3 Asas kebersamaan adalah pengelolaan perikanan 

mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan 

agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan; -----  

31.7.4 Asas kemitraan adalah pengelolaan perikanan 

dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku 

usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan 

aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional;-  

31.7.5 Asas kemandirian adalah pengelolaan perikanan 

dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan 

yang ada; --------------------------------------------------------  

31.7.6 Asas pemerataan adalah pengelolaan perikanan 

dilakukan secara seimbang dan merata, dengan 

memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan 

kecil; --------------------------------------------------------------   

31.7.7 Asas keterpaduan adalah pengelolaan perikanan 

dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam 

upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas; --------  

31.7.8 Asas keterbukaan adalah pengelolaan perikanan 

dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat 

dan didukung dengan ketersediaan informasi yang 

dapat diakses oleh masyarakat; -----------------------------  

31.7.9 Asas efisiensi adalah pengelolaan perikanan dilakukan 

dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk 

memperoleh hasil yang maksimal; --------------------------  

31.7.10 Asas kelestarian adalah pengelolaan perikanan 

dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap 

memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan; ---  

31.7.11 Asas pembangunan yang berkelanjutan adalah 

pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan 

mampu meningkatkan kemakmuran serta 
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kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini 

dan masa yang akan datang; ---------------------------------  

31.8 Bahwa rumput laut merupakan species yang sama dengan ikan 

sehingga dengan demikian terhadap rumput laut juga merupakan 

bagian dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU 

No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. ---------------------------------  

31.9 Bahwa penjelasan pasal 7 ayat (6) UU No. 45 tahun 2009 tentang 

Perikanan menyebutkan yang dimaksud dengan “jenis ikan” 

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

31.9.1 ikan bersirip (pisces); ------------------------------------------   

31.9.2 udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya 

(crustacea); ------------------------------------------------------   

31.9.3 kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan 

sebangsanya (mollusca); --------------------------------------   

31.9.4 ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata); ---------------   

31.9.5 tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata); --   

31.9.6 kodok dan sebangsanya (amphibia); ------------------------   

31.9.7 buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan 

sebangsanya (reptilia); -----------------------------------------   

31.9.8 paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya 

(mammalia); -----------------------------------------------------   

31.9.9 rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya 

di dalam air (algae); dan ---------------------------------------   

31.9.10 biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-

jenis tersebut di atas; ------------------------------------------   

Semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi. 

31.10 Bahwa dalam rangka mendukung Program Kerja Kabinet 

Indonesia Bersatu masa bakti 2004 – 2009 yaitu Percepatan 

pertumbuhan Ekonomi (Prow Growth), Penciptaan lapangan kerja 

baru (Pro job) dan pengentasan kemiskinan (Pro poor), Direktorat 

Jenderal Pengolahan dan Pemsaran Hasil Perikanan sebagai salah 

satu unit  Eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan 

merumuskan salah satu strategi yaitu ; Pengembangan Klaster 

Industri Perikanan khususnya Klaster Industri Rumput Laut 

agara rumput laut bisa menjadi komoditas andalan. Untuk 
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maksud tersebut maka diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan No : KEP.110/DJ-

P2HP/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Klaster 

Industri Rumput Laut.  ----------------------------------------------------  

31.11 Bahwa Klaster Industri Pengolahan Rumput Laut adalah suatu 

Sistem Usaha Rumput Laut dimana komponen pembentuk Klaster 

berhubungan secara fungsional satu sama lain, yang artinya 

bahwa kontrol kualitas rumput laut ditingkat budidaya sampai 

dengan tingkat Pemasaran berada didalam satu kawasan tertentu 

dan didalam suatu sistem manajamen yang terpadu. ----------------  

31.12 Bahwa Prinsip Klaster Industri rumput laut merupakan 

pengelolaan terpadu yang meliputi Kelompok Usaha Pembudidaya 

dan sarana Prasarana budidaya (Zone I), Lembaga pembiayaan 

(Zone II), Unit Usaha Pengolahan, Ekport  dan Jasa Pendukung 

lainnya (Zone III).  -----------------------------------------------------------  

31.13 Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Klaster 

Industri Rumput Laut dilaksanakan melalui suatu kemitraan 

diantara pelaku usaha melalui Perjanjian Kerjasama yang 

dituangkan dalam suatu Perjanjian Tertulis.   -------------------------  

31.14 Bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor 

kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi 

kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, 

efisien, berkualitas dengan konsepsi minapolitan, sehingga untuk 

itu kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 tentang 

Minapolitan; -----------------------------------------------------------------  

31.15 Bahwa minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi 

kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-

prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. ----------  

Bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan revitalisasi 

perikanan, perlu dikembangkan kegiatan terpadu dalam 

pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi 

minapolitan, sehingga selanjutnya dikeluakan Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

Kep.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan 

dirubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 
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Nomor KEP.39/MEN/2011 tentang Penetapan Kawasan 

Minapolitan dan selanjutnya diganti dengan Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 tentang 

Penetapan Kawasan Minapolitan. ----------------------------------------  

31.16 Bahwa Kabupaten Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur 

adalah merupakan Kabupaten yang ditetapkan sebagai Kabupaten 

Kawasan Minapolitan sebagaimana Keputusan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.32/MEN/2010 

tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dirubah dengan 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

KEP.39/MEN/2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dan 

selanjutnya diganti dengan Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan 

Kawasan Minapolitan; ------------------------------------------------------  

31.17 Bahwa Pasal 26 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU 

No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, telah mengatur tentang 

Setiap orang yang melakukan usaha perikan di bidang 

penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan 

pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik 

Indonesia wajib memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP). -------  

31.18 Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Sonta Niago,SH.M.H., 

yang merupakan Pegawai pada bidang Biro Hukum Kementerian 

Kelautan dan Perikanan saat ini Pemerintah Pusat yakni 

Kementerian Kelautan dan Perikanan baru mengatur tentang izin 

Penangkapan dan izin pembudidayaan, akan tetapi terhadap izin 

pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, belum ada 

aturannya. -------------------------------------------------------------------  

31.19 Bahwa saksi Sonta Niago, SH., M.H., juga menerangkan terhadap 

izin penangkapan dan izin pembudidayaan ikan yang dilakukan 

oleh pengusaha kecil dan menengah (UMKM) izinnya dilimpahkan 

kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, hal 

senada juga disampaikan oleh ahli Mei Susanto, SH., M.H. ---------  

31.20 Bahwa dengan adanya UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

Jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pemerintah 

Kabupaten Sumba Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Sumba Timur sepakat membuat payung hukum perizinan usaha 
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perikanan dalam bentuk Perda, sebagai tindak lanjut daripada 

Undang-undang a quo sehingga kemudian terbitlah Peraturan 

Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang Perizinan Usaha Perikanan.  ---  

31.21 Bahwa mencermati Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang 

Perizinan Usaha Perikanan dalam diktum mengingatnya merujuk 

pada beberapa Undang-undang yakni sebagai berikut: --------------  

31.21.1 UU No. 69 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-

daerah tingkat II dalam Wilayah-wilayah tingkat I Bali, 

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur; -------------  

31.21.2 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya; -----------------------------  

31.21.3 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup; ------------------------------------------------------------  

31.21.4 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara 

yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; -  

31.21.5 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; -----------------------------------------  

31.21.6 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara; -----  

31.21.7 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; ----------------  

31.21.8 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir 

dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan 

kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah; -----------------------------------------  

31.21.9 UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; -------------------------------  

31.22 Bahwa setelah terbentuk Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 

tentang Perizinan Usaha Perikanan sebagai petunjuk teknis 

pelaksanaannya dibentuk Peraturan Bupati Sumba Timur tentang 

petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 

tentang Perizinan Usaha Perikanan. -------------------------------------  

31.23 Bahwa didalam Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Perizinan Usaha 

Perikanan dan Peraturan Bupati a quo mengatur tentang izin 

penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan 

pemasaran ikan. ------------------------------------------------------------  
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31.24 Bahwa adapun yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini 

adalah: “Penguasaan pasokan rumput laut oleh PT. Algae 

Sumba Timur Lestari di Wilayah Sumba Timur, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur tahun 2014 sampai dengan tahun 2016” 

(vide halaman 5 laporan dugaan pelanggaran); ------------------------  

31.25 Bahwa adapun yang menjadi dugaan pelanggaran dalam perkara 

ini adalah, yaitu sebagai berikut: ----------------------------------------  

31.25.1 Terlapor I diduga melakukan pelanggaran Pasal 18 dan 

Pasal 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (vide hal. 34 laporan 

dugaan pelanggaran); ------------------------------------------  

Pasal 18 UURI No. 5 Tahun 1999, berbunyi yaitu:  

ayat 1: Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan 

atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa 
dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang 
tidak sehat. 

ayat 2: Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai 

penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu 

pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 
menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa 
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

Pasal 24 UURI No. 5 Tahun 1999, berbunyi yaitu: “Pelaku usaha 
dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat 
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha 

pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang 
ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi 

berkurang baik dari kualitas, maupun ketepatan waktu yang 
dipersyaratkan”. 

31.25.2 Bahwa Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat berbunyi yaitu:  “Yang dikecualikan dari 

ketentuan undang-undang ini adalah”: --------------------  

31.25.2.1 Perbuatan dan atau perjanjian yang 

bertujuan melaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan ------  

31.25.2.2 perjanjian yang berkaitan dengan hak atas 

kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, 
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merek dagang, hak cipta, desain produk 32 

industri, rangkaian elektronik terpadu, dan 

rahasia dagang; serta perjanjian yang 

berkaitan dengan waralaba; atau ---------------  

31.25.2.3 perjanjian penetapan standar teknis produk 

barang-dan atau jasa tidak mengekang, dan 

atau menghalangi persaingan; atau ------------  

31.25.2.4 perjanjian dalam rangka keagenan yang 

isinya tidak memuat ketentuan untuk 

memasok kembali barang dan atau jasa 

dengan hatga yang lebih rendah daripada 

harga yang telah diperjanjikan; atau -----------  

31.25.2.5 perjanjian kerja sama penelitian untuk 

peningkatan atau perbaikan standar hidup 

masyarakat luas; atau ----------------------------  

31.25.2.6 perjanjian internasional yang, telah 

diratifikasi oleh Pemerintah Republik 

Indonesia; atau ------------------------------------  

31.25.2.7 perjanjian dan atau perbuatan yang 

bertujuan untuk ekspor yang tidak 

mengganggu kebutuhan dan atau pasokan 

pasar dalam negeri; atau -------------------------  

31.25.2.8 pelaku usaha yang tergolong dalam usaha 

kecil; atau -------------------------------------------  

31.25.2.9 kegiatan usaha koperasi yang secara khusus 

bertujuan untuk melayani anggotanya. -------  

31.26 Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan           

PT. Algae Sumba Timur Lestari adalah perusahaan Badan Usaha 

Milik Daerah Kabupaten Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara 

Timur. -------------------------------------------------------------------------  

31.27 Bahwa PT. Algae Sumba Timur Lestari didirikan berdasarkan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Sumba Timur sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur 

Nomor: 27/DPRD/2010, tertanggal 13 Desember 2010 tentang 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 
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Sumba Timur tentang pendirian PT. Algae Sumba Timur Lestari, 

dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur No. 2 Tahun 

2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang pendirian PT. Algae 

Sumba Timur Lestari, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba 

Timur No. 3 Tahun 2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang 

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Algae Sumba Timur Lestari. ---  

31.28 Bahwa PT. Algae Sumba Timur Lestari didirikan dengan Akta No. 

16 Tanggal 4 Juli 2011 Juncto Akta No. 66 Tanggal 26 Agustus 

2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Pau Djara Liwe,Sarjana 

Hukum, Notaris yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Kompleks 

Ruko Blok A No. 1 Waingapu Sumba Timur Nusa Tenggara Timur.  

31.29 Bahwa terhadap pendirian PT. Algae Sumba Timur Lestari telah 

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia sebagaimana keputusan  Menteri Hukum dan Hak 

Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU-

21637.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum 

Perseroan pada tanggal 25 April 2012. ----------------------------------  

31.30 Bahwa adapun Pemegang saham dan Pengurus perusahaan       

PT. Algae Sumba Timur Lestari adalah sbb: ----------------------------  

a. Pemegang Saham Perseroan: 

31.30.1 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, 

pemegang 11.681.638 (sebelas juta enam ratus delapan 

puluh satu ribu enam ratus tigapuluh delapan) helai 

saham, dengan nilai nomimal seluruhnya sebesar       

Rp 11.681.638.000,- (sebelas milyar enam ratus 

delapan puluh satu juta enam ratus tigapuluh delapan 

ribu rupiah); -----------------------------------------------------  

31.30.2 Nyonya I Gusti Ayu Nyoman Sitawati, pemegang 47.000 

(empat puluh tujuh ribu) helai saham, dengan nilai 

nomimal seluruhnya sebesar Rp 47.000.000,- (empat 

puluh tujuh juta rupiah); -------------------------------------  

31.30.3 Tuan drh. Palulu Pabundu Ndima, M.Si, pemegang 

47.000 (empat puluh tujuh ribu) helai saham, dengan 

nilai nomimal seluruhnya sebesar Rp 47.000.000,- 

(empat puluh tujuh juta rupiah); ----------------------------  
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31.30.4 Tuan Ir. Maxon M. Pekuwali,M.Si, pemegang 47.000 

(empat puluh tujuh ribu) helai saham, dengan nilai 

nomimal seluruhnya sebesar Rp 47.000.000,- (empat 

puluh tujuh juta rupiah); -------------------------------------  

31.30.5 Nyonya Ratnawati F.L.Banepa,S.Pi, pemegang 47.000 

(empat puluh tujuh ribu) helai saham, dengan nilai 

nomimal seluruhnya sebesar Rp 47.000.000,- (empat 

puluh tujuh juta rupiah); -------------------------------------  

b. Pengurus Perseroan: 

Direktur  : Nyonya I Gusti Ayu Nyoman Sitawat; 

Komisaris Utama : Tuan Ir. Juspan, M.Si. 

Komisaris  : Tuan Ir. Maxon M. Pekuwali, M.Si. 

Komisaris  : Tuan Drs. Charles U.R. Samapaty. 

31.31 Bahwa PT. Algae Sumba Timur Lestari, sesuai dengan  pasal 3 

Akta No. 66 Tanggal 26 Agustus 2011, PT. Algae Sumba Timur 

Lestari mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan, yakni 

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

a. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah:  

1) menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan; 

2) menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian; 

3) menjalankan usaha dalam bidang Pengangkuatan darat 

dan laut; 

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas 

Perseroan dapat melaksanakan kegiataan usaha sebagai 

berikut: 

1) menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, antara 

lain: 

 menjalankan usaha-usaha dalam bidang 
perdagangan; 

 eksport dan import; 

 grossier, supplier, leveransier dan commision house; 

 eksport-import dan perdagangan hasil laut; 

 eksport-import dan perdagangan peralatan 
perikanan; 

2) menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian, antara 

lain: 

 industri pengolahan hasil perikanan (coldstorage); 
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 industri pengolahan rumput laut; 

 industri pengolahan hasil-hasil laut; 

3) menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan Laut dan 

Darat, antara lain: 

 menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi; 

 ekspedisi dan pergudangan; 

4) menjalankan usaha dibidang Kelautan dan Perikanan, 

antara lain: 

 menjalankan usaha-usaha dibidang kelautan dan 
perikanan; 

 industri kelautan dan perikanan; 

 perikanan darat/laut dan pertambakan; 

31.32 Bahwa PT. Algae Sumba Timur Lestari saat ini melaksanakan 

kegiatan usaha dibidang industri rumput laut di Kabupaten 

Sumba Timur. ---------------------------------------------------------------  

31.33 Bahwa pengelolaan rumput laut di Kabupaten Sumba Timur 

dilakukan dengan sistem klaster yang awalnya dirintis pada tahun 

2008 oleh Tim Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi 

Daerah (TF-PPED) komoditi rumput laut Nusa Tenggara Timur 

yang dikoordinir oleh Bank Indonesia Kupang bersama Direktorat 

Usaha dan Investasi, Direktorat Jendral Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia, dimana penanganan klaster itu melalui 3 

(tiga) zona. Bahwa adapun zona-zona itu adalah zona 1 adalah 

zona Petani pembudidaya rumput laut, zona 2 adalah zona 

pengepul/pengumpul dan zona 3 adalah zona Industri. -------------  

31.34 Bahwa lebih lanjut Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia membuat Pedoman Umum Pengembangan  Klaster 

Industri Rumput Laut Tahun 2008.Pedoman Umum tersebut 

untuk kepulauan sumba disosialisasikan dan dipresentasikan 

oleh Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia melalui Acara Pertemuan Kemitraan antara Pemerintah 

dan Swasta di Malang –Jawa timur, dengan mengundang semua 

kepala Daerah, Kepala Dinas Kelautan dan perikanan yang ada 

dikepaluan sumba.  --------------------------------------------------------  
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31.35 Bahwa dalam Pertemuan Kemitraan itu telah ditentukan sumba 

timur adalah merupakan zona pengolahan industri rumput laut 

yang disebut dengan zona 3 dan untuk itu oleh karenanya 

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Mendirikan PT. Algae 

Sumba Timur Lestari sebagai perusahaan yang akan membeli 

produk rumput laut yang dihasilkan oleh petani di Kabupaten 

Sumba Timur atau petani di kepulauan sumba. ----------------------  

31.36 Bahwa PT. Algae Sumba Timur Lestari dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya dalam industri rumput laut membeli rumput 

laut jenis e-cottoni dari pengepul (pengumpul) yang masuk dalam 

zona 2. ------------------------------------------------------------------------  

31.37 Bahwa pengepul (pengumpul) yang masuk dalam zona 2 membeli 

rumput laut dari petani pembudidaya yang masuk dalam zona 1. 

31.38 Bahwa untuk menjamin ketersediaan rumput laut agar 

perusahaan PT. Algae Sumba Timur Lestari dapat beroperasi 

dengan baik kemudian dalam pembelian rumput laut membuat 

perjanjian kerjasama dengan pelaku usaha pengumpul/pengepul 

di zona 2, dan dalam kerjasama tersebut dituangkan tentang hak 

dan kewajiban para pihak; ------------------------------------------------  

31.39 Bahwa dalam suatu perjanjian kerjasaman adalah suatu hal yang 

lumrah dan logis dilekatkan hak dan kewajiban para pihak karena 

jika salah satu pihak nantinya tidak melaksanakan kewajibannya 

maka pihak yang tidak melaksanakan kewajiban itu dapat 

diklasifikasikan sebagai pihak yang ingkar janji (wanprestasti). 

31.40 Bahwa adapun klausul wajib menjual dalam perjanjian kerjasama 

itu adalah suatu klausul yang logis dan yuridis dan klausul itu 

tidak dapat dikategorikan sebagai monopsoni. ------------------------  

Monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha 
menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal 

atas barang/jasa dalam suatu pasar komoditas (vide 
http:/id.m.wikipedia) 

31.41 Bahwa Mei Susanto,S.H., M.H., sebagai ahli berpendapat dalam 

perijinan diperbolehkan menambahkan klausula tambahan yang 

terpenting jangan melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan. Bahwa dikarenakan diperbolehkan menambah 

klausula tambahan maka catatan-catatan yang ada dalam izin 

yang dikeluarkan oleh Kepala BPMPP Pemerintah Daerah 
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Kabupaten Sumba Timur berdasarkan rekomendasi teknis dari 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur adalah 

suatu catatan yang sah dan tidak melanggar hukum ----------------  

31.42 Bahwa beberapa saksi juga menerangkan adapun catatan-catatan 

dalam rekomendasi teknis dan dalam SIPPI itu dimaksudkan 

untuk meningkatkan kualitas rumput laut di kabupaten sumba 

timur dan agar ketersediaan rumput laut pada PT. Algae Sumba 

Timur Lestari tetap terjamin keberadaannya. --------------------------  

31.43 Bahwa hal tersebut juga disebabkan PT. Algae Sumba Timur 

Lestari adalah perusahaan Badan Usaha Milik Daerah yang 

sumber dananya dari uang rakyat Kabupaten Sumba Timur maka 

diharapkan PT. ASTIL dapat meningkatkan PAD Kabupaten 

Sumba Timur dan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya 

di Kabupaten Sumba Timur. ----------------------------------------------  

31.44 Bahwa dari beberapa keterangan saksi yang hadir dipersidangan 

menerangkan melakukan penjulan keluar daerah kabupaten 

sumba timur walaupun dalam SIPPI itu ada catatan yang intinya 

dilarang untuk menjual keluar daerah kabupaten sumba timur. --  

31.45 Bahwa adapun penangkapan yang pernah terjadi terhadap pelaku 

usaha Arianto Winardi karena yang bersangkutan tidak 

mempunyai izin membeli rumput laut jenis e-cottoni tapi yang 

bersangkutan membeli rumput laut jenis e-cottoni. ------------------  

31.46 Bahwa adapun penangkapan dan penahanan yang pernah terjadi 

terhadap pelaku usaha Urbanus karena yang bersangkutan tidak 

mempunyai surat izin usaha perikanan (SIUP) sebagaimana 

amanat Pasal 26 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. 

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang bersangkutan 

hanya mempunyai SIUP yang dikeluarkan oleh dinas 

perdagangan, dan itupun ketika ditangkap tidak bisa 

menunjukkan SIUP yang dikeluarkan oleh dinas perdagangan 

(vide BAP Yosua). ------------------------------------------------------------  

31.47 Bahwa dari uraian tersebut diatas Terlapor I sebagai Perusahaan 

Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas 

tidak terbukti melakukan pelanggaran pasal 18 dan pasal 24 UU 

No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli  dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. ------------------------------------------  
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31.48 Bahwa dari uraian butir 31.8 tersebut diatas, Terlapor II sebagai 

Pejabat Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang ditugaskan 

sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan 

perbuatan-perbuatan hukum sehubungan dengan pelayanan 

kepada masyarakat adalah sepenuhnya bertujuan melaksanakan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada 

melakukan persekongkolan dengan pihak lain termasuk dengan 

pihak PT. Algae Sumba Timur Lestari (PT. ASTIL/TERLAPOR I). ---  

Bahwa Perbuatan Terlapor II memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dengan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, justru perbuatannya dapat 

meningkatkan produksi dan atau pemasaran barang dan atau 

jasa pelaku usaha dengan maksud agar barang dan atau jasa 

yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi 

baik dan berkualitas, maupun menjadi tepat waktu yang 

dipersyaratkan. --------------------------------------------------------------  

Bahwa oleh karenanya tidaklah benar Terlapor II melakukan 

pelanggaran pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ---------------  

KESIMPULAN & PERMOHONAN 

31.49 Bahwa oleh karena Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti 

melakukan pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 UU No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli  dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat mohon kepada yang terhormat Majelis komisi agar 

dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi yaitu: ---------  

31.50 “menyatakan tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 18 dan 

Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, yang dilakukan 

oleh Terlapor I” --------------------------------------------------------------  

31.51 “menyatakan tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 18 dan 

Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, yang dilakukan 

oleh Terlapor II”. ------------------------------------------------------------  
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32. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan 

Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi 

Nomor37/KPPU/Pen/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang 

Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 21/KPPU-L/2016 (vide bukti 

A113); ---------------------------------------------------------------------------------  

33. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 

57/KPPU/Kep.3/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Penugasan 

Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi 

Perkara Nomor 21/KPPU-L/2016 (vide bukti A114); --------------------------  

34. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan 

Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (vide bukti A116, 

A117 dan A118); ---------------------------------------------------------------------  

35. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup 

untuk mengambil putusan; --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -----------------------------------------------------------------------------------------  
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TENTANG HUKUM 

 

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan 

masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan 

para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan 

atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh 

Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, 

menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat 

bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh 

para Terlapor dalam Perkara Nomor 21/KPPU-L/2015. Dalam melakukan 

penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, 

yaitu:  --------------------------------------------------------------------------------------  

1. Tentang Identitas Terlapor; -------------------------------------------------------  

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------  

3. Tentang Aspek Formil; -------------------------------------------------------------  

4. Tentang Industri Rumput Laut; --------------------------------------------------  

5. Tentang Pasar Bersangkutan; ----------------------------------------------------  

6. Tentang Penguasaan Pembelian Rumput Laut Mentah oleh PT ASTIL; ---  

7. Tentang Perilaku para Terlapor; -------------------------------------------------  

8. Tentang Hambatan Pasar; --------------------------------------------------------  

9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun1999; ------------  

10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----------  

 

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ----------  

1. Tentang Para Terlapor;-------------------------------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai 

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

1.1 Terlapor I, PT Algae Sumba Timur Lestari atau disebut PT ASTIL, 

merupakan perusahaan yang didirikan dan melakukan kegiatan 

usaha berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat 

di Desa Tanamanang Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba 

Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Terlapor I 

merupakan badan usaha yang didirikan pada tahun 2011 

berdasarkan Akte Notaris Nomor 16 tanggal 4 Juli 2011 yang 
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dibuat oleh Notaris Pau Djara Liwe, S.H. di Sumba Timur serta 

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-1617.HT.03.01 – 

Tahun 1999 Tanggal 20 Juli 1999 dan Keputusan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14-IX-1998 

Tanggal 31 Agustus 1998. Ruang lingkup bidang usaha Terlapor I 

meliputi (1)Perdagangan, (2) Perindustrian, (3) Pengangkutan darat 

dan laut dan (4) Kelautan dan Perikanan; untuk bidang usaha 

Perdagangan meliputi usaha dibidang perdagangan, eksport-import 

perdagangan hasil laut, Grossier, Supplier, Leveransier dan 

Commisin House, Eksport – Import dan perdagangan peralatan 

perikanan; untuk bidang usaha Perindustrian meliputi usaha 

pengolahan hasil perikanan, pengolahan rumput laut, pengolahan 

hasil-hasil laut; untuk bidang usaha Pengangkutan Laut dan Darat 

meliputi usaha transportasi dan ekspedisi dan pergudangan, 

sedangkan untuk bidang usaha Kelautan dan Perikanan meliputi 

usaha di bidang kelautan dan perikanan, industri kelautan dan 

perikanan dan perikanan darat/laut dan pertambangan(vide bukti 

I.8); ------------------------------------------------------------------------------  

1.2 Terlapor II, Ir. Maxon M. Pekuwali, merupakan Kepala Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 

1991. Selanjutnya, Terlapor II juga menjabat sebagai Komisaris               

PT ASTIL dan sekaligus sebagai pemegang saham PT ASTIL; ---------  

 

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----------------------------  

2.1 Objek perkara adalah penguasaan pasokan rumput laut mentah 

(raw material) oleh PT Algae Sumba Timur Lestari di Wilayah 

Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2016. ---------------------------------------------------------  

2.2 Dugaan pelanggaran dalam perkara a quo adalah Pasal 18 dan 

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan:  

 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau 
menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar 
bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan 
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pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok 
pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) 
pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 
 

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 
menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 
pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa 
yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi 
berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang 
dipersyaratkan. 

 

 

3. Tentang Aspek Formil; -------------------------------------------------------------------  

3.1 Bahwa sebelum memberikan pertimbangan mengenai substansi 

atau materi ada tidaknya pelanggaran atas ketentuan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi perlu 

mempertimbangkan aspek formil yang tanggapi oleh para Terlapor 

dalam perkara a quo; ----------------------------------------------------------------------  

3.2 Terkait dengan subjek hukum Terlapor II dalam perkara a quo, 

bahwa dalam Tanggapan Terlapor II terhadap Laporan Dugaan 

Pelanggaran, Terlapor II menyatakan dalam proses penanganan 

perkara a quo mengalami pergeseran subjek hukum dari Jabatan 

Terlapor II sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupatan Sumba Timur ke pribadi/personal sebagai Ir. Maxon M. 

Pekuwali; ----------------------------------------------------------------------  

3.3 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan 

Investigator telah sangat jelas disebutkan permasalahan yang 

menjadi latar belakang perkara a quo adalah kapasitas Terlapor II 

(Ir. Maxon M. Pekuwali) yang di satu sisi memiliki kapasitas 

sebagai regulator (dalam hal ini sebagai Kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupatan Sumba Timur) dan pada saat yang sama 

juga bertindak sebagai Komisaris sekaligus juga sebagai pemegang 

saham PT ASTIL; -------------------------------------------------------------  

3.4 Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Komisi berpendapat  

bahwa tidak ada kekeliruan dalam menetapkan Ir. Maxon M. 

Pekuwali sebagai terlapor perkara a quo; --------------------------------  
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4. Tentang Industri Rumput Laut; ------------------------------------------------------  

4.1. Berdasarkan jenisnya, rumput  laut merupakan makro algae yang 

termasuk dalam divisi Thallophyta, yaitu tumbuhan yang 

mempunyai struktur kerangka tubuh yang terdiri dari 

batang/thalus dan tidak memiliki daun  serta akar. Jenis rumput 

laut yang banyak terdapat di perairan Indonesia adalah Gracilaria, 

Gelidium, Eucheuma, Hypnea, Sargasum dan Tubrinaria. -------------  

4.2. Dari beragam jenis rumput laut tersebut, yang dibudidayakan, 

dikembangkan dan diperdagangkan secara luas di Indonesia 

adalah jenis karaginofit, (di antaranya eucheuma spinosium, 

eucheuma edule, eucheuma serra, eucheuma cottonii, dan eucheuma 

spp), agarofit (gracilaria spp, gelidium spp dan gelidiella spp), serta 

alginofit (sargassum spp, laminaria spp, ascophyllum spp dan 

macrocystis spp), yang merupakan bahan baku berbagai industri 

karena merupakan sumber keraginan (tepung rumput laut), agar-

agar dan alginate.  ----------------------------------------------------------  

4.3. Rumput laut yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia 

berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut: --------------------------  

a) Eucheuma Cottonii ------------------------------------------------------  

b) Gracilaria sp -------------------------------------------------------------  

4.4. Berdasarkan produksinya, rumput laut di Indonesia adalah 

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

a) Eucheuma cottonii. Pada tahun 2013 diperkirakan oleh FAO 

mencapai urutan pertama dunia sebanyak 8,3 juta ton.5 -------  

b) Gracilaria sp. Pada tahun 2013 diperkirakan oleh FAO 

mencapai urutan kedua setelah China, dengan produksi 

sebesar 975 ribu ton. --------------------------------------------------  

4.5. Berdasarkan tujuan penjualan, produksi rumput laut mentah 

Indonesia diserap pasar di dalam negeri sebesar 25% (dua puluh 

lima persen), sedangkan sisanya sebanyak 75% (tujuh puluh lima 

persen) diserap pasar ekspor.6 ---------------------------------------------  

4.6. Berdasarkan aspek penggunaannya, rumput laut mentah 

merupakan bahan baku berbagai industri karena merupakan 

sumber keraginan (tepung rumput laut), agar-agar dan alginate.7 --  

                                                 
5
https://indonesiaproud.wordpress.com/2015/08/15/indonesia-produsen-rumput-laut-no-1-dunia/ 

6
http://www.kemenperin.go.id/artikel/3435/Kemenperin-Dukung-Penghentian-Ekspor-Rumput-Laut 

7 http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/6201390367517.pdf 
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4.7. Selain itu, rumput laut mentah juga dapat diproses untuk 

mendapatkan fungsi sebagai : ---------------------------------------------  

a) Bahan baku industri makanan: berfungsi sebagai pelembut 

rasa dan pencegah kristalisasi es krim, ----------------------------  

b) Bahan baku industri farmasi/obat- obatan: bahan baku 

benang jahit operasi (sea cut-gut), campuran obat (obat 

penyakit: gondok/basedow, rheumatic, kanker, bronchitis 

kronis/ emphysema, scrofula, gangguan empedu/ kandung 

kemih, ginjal, tukak lambung/ saluran cerna, reduksi 

kolestrol darah, anti hipertensi, menurunkan berat badan dan 

anti oksidan), -----------------------------------------------------------  

c) Bahan baku dekorasi porselen (pengikat warna dan 

plasticizer),  -------------------------------------------------------------  

d) Bahan baku industri kain (pengikat warna),  ---------------------  

e) Bahan baku industri kertas (lackuer dan penguat serta pelicin 

kertas), -------------------------------------------------------------------  

f) Bahan baku industri fotografi (pengganti gelatin),  ---------------  

g) Bahan baku bahan bakar bio fuel,dan lain sebagainya. ---------  

4.8. Atas dasar uraian tersebut maka sangat jelas bahwa produk-

produk rumput laut mentah diolah oleh industri menjadi produk 

yang mempunyai nilai tambah lebih untuk menjadi bahan baku 

bagi industri lain.  ----------------------------------------------------------  

4.9. Rumput laut diolah di pabrik pengolahan menjadi tepung 

karaginan (tepung rumput laut), agar – agar dan alginate sebagai 

salah satu bahan baku bagi produk makanan/minuman/obat-

obatan/dll.  -------------------------------------------------------------------  

4.10. Atas dasar uraian tersebut maka rumput laut mentah dapat 

dipasarkan untuk:  ----------------------------------------------------------  

a) Pabrik pengolah bahan setengah jadi, dari rumput laut mentah 

menjadi tepung karagenan. Di Indonesia baru ada industri jenis 

ini. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Pabrik pengolah bahan setengah jadi (tepung karagenan) 

menjadi produk turunan rumput laut. Di Indonesia belum ada 

industri yang mengolah rumput laut mentah hingga menjadi 

produk akhir yang siap digunakan sebagai bahan baku industri, 

karena membutuhkan teknologi tinggi; ------------------------------  
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Catatan: 
Indonesia memiliki 780 jenis rumput laut. 
Jenis yang mempunyai added value paling besar di Indonesia 
adalah: 
1. Gracilaria 

Gracilaria dan Esomia Grasiria  ditanam di tambak diolah 
menjadi agar-agar. Saat ini untuk produksi bahan baku yang 
terbaik ada di Sulawesi Selatan. 

2. Euchema.  
Eucheuma terdiri dari :Cottonii dan Spinosum 
 

 

4.11. Bahwa pada tahun 2008, Direktorat Usaha dan Investasi 

Direktorat jenderal Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan 

(Dirjen P2HP) mengeluarkan pedoman umum pengembangan 

klaster industri rumput laut; ----------------------------------------------  

4.12. Berdasarkan pedoman tersebut prinsip klaster industri rumput 

laut merupakan pengelolaan terpadu yang meliputi kelompok 

usaha pembudidaya, penyedia sarana dan prasarana produksi, 

lembaga pembiayaan, unit usaha pengolahan, unit usaha ekspor 

dan jasa pendukung lainnya. Konsep Klaster dapat digambarkan 

dalam bentuk zona sebagai berikut: --------------------------------------  

 

4.13. Bahwa berdasarkan konsep klaster tersebut, semua pelaku usaha 

yang terlibat dalam klaster diharapkan dapat bermitra dengan 

saling membutuhkan, menguatkan dan menguntungkan serta 
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dapat pula menentukan pola atau bentuk kemitraan yang akan 

dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak; ---------  

4.14. Berdasarkan keterangan ahli Sdr. Darmawan Sidik diketahui 

bahwa pembagian klaster (zona) dilakukan sebagai berikut: ---------  

4.14.1. Zona I, merupakan zona yang diperuntukkan untuk 

Kegiatan Pembibitan dan Budidaya; ----------------------------  

4.14.2. Zona II, merupakan zona yang diperuntukkan untuk 

kegiatan pasca panen (pengepul) guna peningkatan mutu 

sehingga siap untuk industri olahan; --------------------------  

4.14.3. Zona III, merupakan zona yang diperuntukkan untuk 

industri olahan produk utama ATC /ATS.---------------------  

4.15. Berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Darmawan Sidik diketahui 

bahwa konsep klaster yang dibuat oleh Dirjen P2HP kemudian 

disosialisasikan ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah 

Sumba Timur. ----------------------------------------------------------------  

4.16. Selanjutnya berkaitan dengan industri rumput laut di wilayah 

Kabupaten Sumba Timur pengelolaannya telah dilakukan dengan 

sistem kluster melalui 3 (tiga) zona sebagai berikut: -------------------  

4.16.1. Zona I (Zona Produsen/Penghasil Rumput Laut) -------------  

Zona I merupakan zona produksi rumput laut mentah 

yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani. 

Petani/pelaku usaha yang melakukan kegiatan di zona 1 

tidak memerlukan izin untuk melakukan pembibitan dan 

budidaya.------------------------------------------------------------  

4.16.2. Zona II (Pembeli/Pengumpul rumput laut) --------------------  

Zona II merupakan zona lokalisasi atau 

pengumpul/pembeli rumput laut hasil panen petani atau 

kelompok tani. Zona II membeli hasil panen rumput laut 

petani kemudian wajib menjual hasil tersebut kepada      

PT ASTIL. Dengan kata lain zona 2 merupakan zona 

pengepul lokal dimana pengepul lokal hanya menjadi 

perantara antara zona 1 dan zona 3 karena pada 

prakteknya rumput laut yang diperoleh tidak diproses 

lebih lanjut oleh pelaku usaha di zona 2 dan hanya 

langsung disalurkan ke zona 3; 

4.16.3. Zona III (PT ASTIL) -------------------------------------------------  
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Zona III merupakan PT ASTIL yang memiliki fasilitas 

pabrik dan gudang penyimpanan. PT ASTIL membeli 

rumput laut mentah untuk kemudian memprosesnya 

menjadi chip atau menjual dalam bentuk rumput laut 

mentah keluar daerah Sumba Timur. --------------------------  

Bahwa berdasarkan bukti diatas dapat digambarkan zona 

pengelolaan rumput laut di Sumba Timur sebagai berikut : 

 

 

4.17. Kemudian untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah tersebut 

maka diperlukan izin-izin terkait dari Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) dan Dinas terkait di Kabupaten 

Sumba Timur; ----------------------------------------------------------------  

4.18. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 

11/BPMPP.570/417/VI/2012 ditetapkan bahwa perijinan 

bidang/sektor kelautan dan perikanan, meliputi: ----------------------  

(1) Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) ----------------------------------  

(2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal di atas 5 GT 

(3) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) --------------------------  

(4) Tanda Daftar Kapal (TDK) untuk kapal di bawah 5 GT ----------  

(5) Surat Izin Pengumpulan dan Pembelian Ikan (SIPPI) ------------  
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4.19. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2008 

Tentang Perijinan Usaha Perikanan telah diatur mengenai perijinan 

kegiatan usaha di bidang perikanan dengan mengatur sebagai 

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

 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP DAN JENIS PERIJINAN 

Pasal 3 

(1)  Jenis Usaha Perikanan yang berupa pelayanan izin meliputi: 

a. SIUP bidang perikanan tangkap atau bidang perikanan budidaya 

atau bidang pengolahan ikan atau bidang pemasaran ikan; 

b. SIPI; 

c. SIKPI bidang perikanan tangkap atau bidang perikanan budidaya; 

d. SIPPI. 

 

4.20. Selanjutnya berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor: 7 Tahun 2008 tersebut diatur bahwa SIPPI 

diberikan kepada perseorangan atau korporasi apabila telah 

memiliki SIUP; ----------------------------------------------------------------  

4.21. Bahwa permohonan ijin SIPPI untuk perseorangan diharuskan 

untuk melampirkan: ---------------------------------------------------------  

(1) Mengajukan Surat Permohonan secara tertulis diatas kertas 

materei atau meterai tempel Rp 6.000 dengan menyebut 

bidang usahanya/jenis kegiatan; ------------------------------------  

(2) Foto copy Surat Ijin Usaha Perikanan 1 (satu) lembar; ----------  

(3) Lokasi Pembelian dan Pengumpulan; -------------------------------  

(4) Rekomendasi dari Dinas; ---------------------------------------------  

(5) Daftar Sarana Penampungan Ikan. ---------------------------------  

4.22. Bahwa permohonan ijin SIPPI untuk korporasi diharuskan untuk 

melampirkan: -----------------------------------------------------------------  

(1) Mengajukan Surat Permohonan secara tertulis diatas kertas 

Kop Perusahaan dengan menyebut bidang usahanya/jenis 

kegiatan; -----------------------------------------------------------------  

(2) Foto copy Surat Ijin Usaha Perikanan 1 (satu) lembar; ----------  

(3) Lokasi Pembelian dan Pengumpulan; -------------------------------  

(4) Rekomendasi dari Dinas; ---------------------------------------------  

(5) Daftar Sarana Penampungan Ikan. ---------------------------------  
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5. Tentang Pasar Bersangkutan ; --------------------------------------------------------  

5.1 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

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

 ”pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah 

pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau 

jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan 

atau jasa tersebut ”  ----------------------------------------------------  

5.2 Bahwa dalam hukum persaingan, pasar yang berkaitan dengan 

jangkauan atau daerah pemasaran tertentu dikenal sebagai pasar 

geografis. Sedangkan barang dan atau jasa yang sama atau sejenis 

atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut dikenal sebagai 

pasar produk. Oleh karena itu analisis mengenai pasar 

bersangkutan dilakukan melalui analisis pasar produk dan pasar 

geografis ------------------------------------------------------------------------  

5.2.1 Pasar Produk (Product Market) ------------------------------------  

Pasar produk yang menjadi obyek perkara ini adalah 

rumput laut jenis Eucheuma Cottonii untuk selanjutnya 

disebut E. Cottonii yang diproduksi wilayah Sumba Timur. -  

5.2.2 Pasar Geografis (Geographic Market) -----------------------------  

Pasar geografis dalam perkara ini adalah wilayah 

Kabupaten Sumba Timur. Penentuan pasar geografis 

tersebut didasarkan pada latar belakang permasalahan 

dalam perkara a quo dimana sebagian besar pasokan 

rumput laut mentah yang diproduksi di wilayah Kabupaten 

Sumba Timur dikuasai oleh PT ASTIL; --------------------------  

5.2.3 Dengan demikian, pasar bersangkutan dalam kasus ini 

adalah perdagangan rumput laut mentah jenis e-cottonii 

hasil produksi di wilayah administratif Kabupaten Sumba 

Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur ---------------------------  

 

6. Tentang Penguasaan PembelianRumput Laut Mentah oleh PT ASTIL; -  

6.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa PT ASTIL 

merupakan pelaku usaha satu – satunya menjalankan kegiatan 

usaha pembelian rumput laut mentah produksi petani Kabupaten 

Sumba Timur untuk diolah menjadi ATC Chips; ------------------------  
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6.2 Bahwa selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 

2015, PT ASTIL melakukan pembelian rumput laut mentah 

sebagaimana dalam grafik berikut ini: ------------------------------------  

 

6.3 Bahwa selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 

2015, PT ASTIL tersebut membeli rumput laut mentah dengan 

harga untuk setiap kilogramnya adalah sebagai berikut: --------------  

Bulan 

2013 2014 2015 

Tonase 

(kg) 

Harga 

(Kg) 

Tonase 

(kg) 

Harga 

(Kg) 

Tonase 

(kg) 

Harga 

(Kg) 

Januari 76,889 8,300 208,846 12,000 167,416 12,000 

Februari 45,332 8,300 87,738 14,000 0 0 

Maret 22,024 8,600 162,178 14,000 42,422 11,000 

April 60,086 10,000 157,514 14,000 131,736 12,500 

Mei 75,032 10,400 157,876 14,000 173,914 12,500 

Juni 93,747 11,000 204,311 14,000 81,172 12,500 

Juli 134,808 11,200 273,359 13,500 85,271 10,500 

Agustus 159,051 11,400 455,241 13,500 244,428 10,500 

September 146,742 11,800 366,850 12,500 323,753 10,500 

Oktober 254,644 12,000 453,651 12,000 185,651 7,500 

November 246,285 11,800 238,600 12,000 421,412 7,500 

Desember 171,376 11,500 358,493 12,000 125,594 7,500 

 

6.4 Bahwa sejak tahun 2011, kapasitas produksi PT ASTIL dalam 

melakukan pengolahan rumput laut mentah menjadi ATC Chips 

maksimum sekitar 4 Ton raw material/per-hari. Selanjutnya pada 

tahun 2015, kapasitas produksi tersebut ditingkatkan menjadi 6 – 

7 Ton raw material/per-hari.; ----------------------------------------------  
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6.5 Selanjutnya berdasarkan alat bukti diketahui bahwa PT ASTIL 

melakukan penjualan produk rumput laut ke luar pulau Sumba 

Timur sebagaimana dalam tabel berikut : --------------------------------  

No Tahun 
ATC Chips 

(Kg) 

E. Cottonii 

(Kg) 

E. Spinosum 

(Kg) 

Sargasum 

(Kg) 

1. 2010 44.050 274.668,80 6000 - 

2. 2011 45.000 99.237,50 6.275 239.162,00 

3. 2012 124.000 112.068 22.555 839.298,00 

4. 2013 259.975 563.463 81.894 1.084.403,50 

5. 2014 335.500 1.584.015 99.991 1.093.015,00 

6. 2015 375.500 1.366.987 35.233 429.324,00 

Note: Tahun 2015 (terhitung sampai bulan September 2015) 

7. Tentang Perilaku para Terlapor  ------------------------------------------------------  

7.1 Dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan adanya conflict of 

interest terkait dengan kapasitas Terlapor II (Ir. Maxon M. Pekuwali) 

sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham PT ASTIL yang juga 

menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. 

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 

tersebut, Terlapor II (Ir. Maxon M. Pekuwali) melakukan tindakan 

diskriminatif yang bertujuan untuk menguntungkan PT ASTIL; -----  

7.2 Atas kesimpulan tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai 

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

7.2.1 Berdasarkan alat bukti sangat jelas diketahui adanya 

beberapa jabatan yang diduduki oleh Terlapor II (Ir. Maxon 

M. Pekuwali), yaitu: -------------------------------------------------  

7.2.1.1 Komisaris PT ASTIL; ------------------------------------  

7.2.1.2 Pemegang Saham PT ASTIL; dan ---------------------  

7.2.1.3 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Sumba Timur; --------------------------------------------  

7.2.2 Bahwa terkait dengan kapasitas Terlapor II (Ir. Maxon M. 

Pekuwali) yang menduduki beberapa jabatan tersebut maka 

Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor II (Ir. Maxon M. 

Pekuwali) telah memposisikan dirinya selain sebagai pelaku 

usaha juga sekaligus bertindak sebagai regulator; ------------  

7.2.3 Bahwa atas hal tersebut maka Majelis Komisi menilai telah 

terjadi benturan kepentingan (conflict of interst) dalam 
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menjalankan masing-masing fungsinya sebagaimana fakta 

atau bukti berikut: --------------------------------------------------  

(a) Pengakuan PT ASTIL dalam Sidang Majelis tanggal 18 

Agustus 2016; ---------------------------------------------------  

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Terkait perjanjian pabrik yakni zona III dengan 

zona II, apakah hal itu juga arahan dari KKP 

Pusat? 

Jawaban ..... Saya adalah pelaksana dalam 

mengoperasikan pabrik. Pak Maxon yang 

mengatakan pada saya bahwa akan dibuat 
perjanjian antara PT ASTIL dengan pelaku 

usaha di Zona II (Pengepul)...... 

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Kenapa kepala dinas bisa mendikte anda untuk 

mengelola perusahaan PT ASTIL? Apakah hal 

tersebut sebagai Kepala Dinas atau Komisaris? 

Jawaban Karena beliau adalah Kepala Dinas KKP Sumba 

Timur, yang juga perpanjangtanganan dari 

Bupati Sumba Timur.Pak Maxon adalah 

Komisaris PT ASTIL saat itu. 

 

(b) Proses Penerbitan Surat Izin Pengumpulan dan 

Pembelian Ikan (SIPPI) -----------------------------------------  

- Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa 

salah satu persyaratan untuk mengajukan SIPPI 

adalah adanya rekomendasi teknis yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Sumba Timur sebagaimana yang 

tercantum dalam catatan SIPPI sebagai berikut: ----  

 
Catatan : 
1. Rumput Laut jenis E. Cottoni hasil pembelian dan 

pengumpulan diutamakan dijual untuk memenuhi 
kebutuhan operasional PT ASTIL 

2. Penjualan jenis E.Cottoni keluar daerah dapat dilakukan 
apabila kapasitas stok PT ASTIL telah terpenuhi 

 

- Fakta tersebut diperkuat dengan pengakuan 

Terlapor I (PT ASTIL) pada Sidang Majelis Komisi 

tanggal18 Agustus 2016 yang menyatakan: ----------  

Pertanyaan 

Investigator 

Apakah pada saat membuat SIPPI harus 

izin ke PT ASTIL? 

Jawaban Iya, membuat SIPPI harus izin kepada PT 

ASTIL seperti itu faktanya. 

(c) Perjanjian Jual Beli (Jual-Beli Rumput Laut Pengepul 

dengan PT ASTIL); ----------------------------------------------  
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- Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dalam 

rangka mengatur pemasaran rumput laut di Zona II 

maka para pengusaha (pengepul) diwajibkan 

membuat perjanjian dengan PT ASTIL yang memuat 

kewajiban: “Wajib menjual rumput laut kering jenis 

E. Cottoni yang telah terkumpul di Gudang/Depo 

kepada PT ASTIL” (vide bukti perjanjian kerjasama 

zona II dan zona III); --------------------------------------  

 

8. Tentang Hambatan Pasar;---------------------------------------------------------------  

8.1 Berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, Majelis Komisi 

menilai terjadi hambatan dan pemasaran rumput laut mentah 

produksi petani di Kabupaten Sumba Timur akibat perilaku Terlapor 

I (PT ASTIL) dan/atau Terlapor II (Maxon M. Pekuwali); ----------------  

8.2 Bahwa hambatan pemasaran tersebut berupa: ---------------------------  

8.2.1 Tertutupnya kesempatan bagi para petani untuk 

menjual/memasarkan langsung produk rumput laut 

mentah jenis E.Cottoni dengan harga yang lebih bersaing, 

yang mana hal ini dibuktikan dari fakta persidangan: -------  

8.2.1.1 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Urbanus 

Aunung pada sidang tanggal 17 Juni 2016:  -------  

Pertanyaan 

Investigator 

Apa perbedaan harga rumput laut di 

Surabaya dengan harga PT ASTIL? 

Jawaban Harga di Surabaya Rp. 12.500,-/kg 

sedangkan harga pada saat itu di PT 

ASTIL Rp. 10.000,- / kg 

Pertanyaan 

Investigator 

Lalu apa yang terjadi? 

Jawaban Pada tahun 2014, sekitar bulan Juli 

atau Agustus, ada teman-teman dari 

waingapu telepon, menanyakan harga 

rumput laut yang saya beli berapa? 

Saya bilang beli rumput laut dari 

petani Rp.13.000,-/kg yang pada saat 

itu saya berada di Alor. Kemudian 

mereka kaget karena di Sumba Timur 

hanya Rp. 8.000,-/kg 

Saya bersedia membantu asal saya 

dibantu apabila terjadi sesuatu pada 

saya nantinya. 
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8.2.1.2 Bahwaberdasarkan keterangan Arianto Winardi 

selaku Saksi dalam persidangan pada tanggal 12 

Agustus 2016:--------------------------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Untuk mengirim rumput laut ke 

Surabaya ada permasalahaan? 

Jawaban Awlanya tidak ada, namun di akhir 

Tahun 2013 ada masalah. Saya 

dilarang mengirim rumput laut 

dengan alasanharus menjual ke CV 

Kaliuda. Karena hanya CV Kaliuda 

yang hanya boleh memasukan 

rumput laut ke pabrik PT ASTIL. 

Saya tidak terima atas larangan itu, 

karena saya dan CV Kaliuda posisinya 

sama-sama beli rumput laut dari 

pengepul dan untuk dijual lagi. Saya 

sempat diarahkan dinas KKP, tapi 

saya tetap membangkang. Saya jual 

rumput laut ke Sumba Barat Daya. 

Karena harga rumput laut yang 

dijual ke CV Kaliuda harganyajauh 

dengan di pasaranuntuk dijual ke 

Sumba Barat Daya. 

8.2.2 Tertutupnya kesempatan bagi para pengusaha atau 

pengepul untuk memasarkan produk rumput laut mentah 

selain kepada PT ASTIL, yang mana hal ini dibuktikan dari 

fakta persidangan: --------------------------------------------------  

8.2.2.1 Bahwa berdasarkan keterangan Filmon Ratu 

Djaga:------------------------------------------------------  

PertanyaanI

nvestigator 

Anda pernah jual ke PT ASTIL 

langsung? 

Jawaban Tidak pernah, saya hanya boleh ke 

pengepul. Lalu pengepul ke CV 

Kaliuda, dan PT ASTIL hanya terima 

dari CV KALIUDA. 

 

8.2.2.2 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hinna 

Ndulla pada Sidang tanggal 17 Juli 2016: ----------  

Pertanyaan 

Investigator 

Anda pernah mencoba jual rumput 

laut ke pabrik pada tahun 2013-

2015? 



  

halaman 220 dari 231 

 
 

SALINAN 

Jawaban Pernah saya coba buat izin ke Kantor 

perijinan untuk bisa jual langsung ke 

pabrik, namun syaratnya saya harus 

dapat surat izin rekomendasi DKP. 

Setelah proses perijinan selesai, pada 

bulan September 2015 ijin SIPPI saya 

keluar. Mulai bulan September 2015, 

saksi bisa langsung menjual kepada 

PT ASTIL. 

 

8.2.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marthen 

Ndapalewa pada Sidang tanggal 25 Juli 2016: -----  

Pertanyaan

Terlapor I 

Apakah ada yang mewajibkan anda 

menjual rumput laut ke PT ASTIL? 

Jawaban Waktu kami mengurus izin SIPPI di 

dinas, disana disampaikan untuk 

harus menjual ke PT ASTIL. 

Pertanyaan

Terlapor I 

Mengapa harus ke PT ASTIL? 

Jawaban Karena PT ASTIL milik Pemda. 

 

8.2.2.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arianto 

Winardi pada sidang 12 Agustus 2016:--------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Untuk mengirim rumput laut ke 

Surabaya ada permasalahaan? 

Jawaban Awlanya tidak ada, namun di akhir 

Tahun 2013 ada masalah. Saya 

dilarang mengirim rumput laut 

dengan alasan harus menjual ke CV 

Kaliuda. Karena hanya CV Kaliuda 

yang hanya boleh memasukan 

rumput laut ke pabrik PT ASTIL. 

Saya tidak terima atas larangan itu, 

karena saya dan CV Kaliuda posisinya 

sama-sama beli rumput laut dari 

pengepul dan untuk dijual lagi. Saya 

sempat diarahkan dinas KKP, tapi 

saya tetap membangkang. Saya jual 

rumput laut ke Sumba Barat Daya. 

Karena harga rumput laut yang dijual 

ke CV Kaliuda harganyajauh dengan 

di pasaranuntuk dijual ke Sumba 

Barat Daya. 

 

8.3 Bahwa hambatan penjualan yang dialami para petani dan hambatan 

pemasaran yang dialami pengepul tersebut diakibatkan oleh adanya 
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kewajiban untuk menjual rumput laut mentah jenis e.cottoni hanya 

kepada PT ASTIL sebagaimana telah diuraikan sebelumnya; ----------  

8.4 Bukti adanya hambatan pasar tersebut semakin ironis ketika 

terbukti adanya fakta bahwa Terlapor I (PT ASTIL) ternyata juga 

menjual rumput laut mentah hasil produksi petani di Kabupaten 

Sumba Timur ke Jawa Timur dan Makassar dengan volume 

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

Tahun 
ATC Chips 

(Kg) 
E. Cottonii 

(Kg) 
E. Spinosum 

(Kg) 
Sargasum 

(Kg) 

2010 44.050 274.668,80 6000 - 

2011 45.000 99.237,50 6.275 239.162,00 

2012 124.000 112.068 22.555 839.298,00 

2013 259.975 563.463 81.894 1.084.403,50 

2014 335.500 1.584.015 99.991 1.093.015,00 

2015 375.500 1.366.987 35.233 429.324,00 

 

9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

9.1 Menimbang bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

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

(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau 
menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam 
pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.  

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai 
penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku 
usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 
50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau 
jasa tertentu. 
 

9.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak 

terjadinya pelanggaran Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka 

Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ---  

9.2.1 Pelaku Usaha; -------------------------------------------------------  

9.2.1.1 Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 definisi pelaku usaha usaha 

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

“setiap orang perorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
atau bukan badan hukum yang didirikan 
dan berkedudukan atau melakukan 
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kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian, 
menyelenggarakan berbagai kegiatan 
usaha dalam bidang ekonomi ”. --------------  

 
9.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam 

perkara a quo adalah PT Algae Sumba Timur 

Lestari (PT ASTIL), merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang 

didirikan berdasarkan Akta Nomor 66 tanggal 26 

Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Pau Djara 

Liwe, S.H., di Waingapu – Kabupaten Sumba 

Timur dengan kegiatan usaha pada pokoknya di 

bidang perdagangan; ------------------------------------  

9.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

Terpenuhi; -----------------------------------------------  

9.2.2 Unsur Menguasai Penerimaan Pasokan atau menjadi 

Pembeli Tunggal; ----------------------------------------------------  

9.2.2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) 

UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan: ---------------  

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap 
menguasai penerimaan pasokan atau 
menjadi pembeli tunggal sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) apabila satu 
pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 
usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis barang 
atau jasa tertentu 
 

9.2.2.2 Atas dasar ketentuan tersebut penguasaan 

penerimaan pasokan atau menjadi pembeli 

tunggal terjadi apabila satu pelaku usaha atau 

satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 

50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis 

barang atau jasa tertentu; -----------------------------  

9.2.2.3 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya 

tentang penguasaan pembelian rumput laut 

mentah oleh PT ASTIL di Kabupaten Sumba Timur 

jelas terbukti telah terjadi penguasaan pembelian 

bahkan PT ASTIL merupakan pembeli tunggal 
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yang memiliki kemampuan untuk mengolah 

rumput laut mentah produksi Sumba Timur 

menjadi ATC Chips; -------------------------------------  

9.2.2.4 Pembelian rumput laut mentah yang telah 

dilakukan PT ASTIL selama tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2015 sebagai berikut: -----------------  

 

9.2.2.5 Bahwa penguasaan pasokan oleh PT ASTIL 

tersebut dapat bertahan dan terpelihara akibat 

adanya perilaku Terlapor II (Ir. Maxon M Pekuwali) 

yang menduduki 3 (tiga) jabatan sekaligus dalam 

waktu bersamaan yaitu: Komisaris dan Pemegang 

Saham PT ASTIL sekaligus sebagai Kepala Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur; 

9.2.2.6 Bahwa sebagaimana perilaku atau keterlibatan 

Terlapor II (Ir. Maxon M Pekuwali) yang telah 

diuraikan sebelumnya terbukti telah 

menguntungkan PT ASTIL; ----------------------------  

9.2.2.7 Bahwa dengan demikian unsur menguasai 

penerimaan pasokan atau menjadi pembeli 

tunggal Terpenuhi; -------------------------------------  

9.2.3 Unsur Barang dalam Pasar Bersangkutan; ---------------------  

9.2.3.1 Bahwa barang yang dimaksud dalam perkara aquo 

adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian 

tentang Pasar Bersangkutan yaitu rumput laut 
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mentah/kering (raw material) jenis E. Cottoni yang 

diproduksi di wilayah Sumba Timur; ----------------  

9.2.3.2 Bahwa dengan demikian Unsur Barang dalam 

Pasar Bersangkutan Terpenuhi; ---------------------  

9.2.4 Unsur Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli 

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

9.2.4.1 Berdasarkan Kentuan Pasal 1 angka 6 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian 

persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai 

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

”persaingan antar pelaku usaha dalam 
menjalankan kegiatan produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau jasa yang 
dilakukan dengan cara tidak jujur atau 
melawan hukum atau menghambat 
persaingan usaha ”. 

 

9.2.4.2 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka 

sangat jelas telah terjadi hambatan persaingan 

usaha dimana hambatan tersebut dialami oleh 

petani dalam memasarkan/menjual langsung 

produk rumput laut mentah dan dialami juga oleh 

pengusaha atau pengepul dalam melakukan 

pembelian dan sekaligus pemasaran rumput laut 

mentah hasil produksi petani di Sumba Timur 

sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang 

Hambatan Pasar sehingga secara mutatis 

mutandis menjadi bagian yang tak terpisahkan 

dalam pemenuhan unsur pasal ini; ------------------  

9.2.4.3 Bahwa dengan demikian unsur Mengakibatkan 

Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Terpenuhi. ----------------------------------------------------  

9.2.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai seluruh 

unsur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999, Terpenuhi; ------------------------------------------  

 

10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999; -------------------------------------------------------------------------------  
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10.1 Menimbang bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 berbunyi sebagai berikut: -----------------------------------------  

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain 
untuk menghambat produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan 
maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau 

dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik 
dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang 
dipersyaratkan”. --------------------------------------------------  

 
10.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak 

terjadinya pelanggaran Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-

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

10.2.1 Pelaku Usaha; ---------------------------------------------------  

10.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam 

perkara a quo adalah PT Algae Sumba Timur 

Lestari (PT ASTIL) sebagaimana telah 

diuraikan pada unsur pelaku usaha 

sebelumnya sehingga secara mutatis 

mutandis menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari analisis unsur pasal ini; -----  

10.2.1.2 Bahwa dengan demikian, Unsur pelaku 

usaha, Terpenuhi. --------------------------------  

10.2.2 Unsur Bersekongkol dengan pihak lain; --------------------  

10.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2015 dijelaskan 

mengenai pengertian persekongkolan, yaitu: -  

”persekongkolan atau konspirasi usaha 
adalah bentuk kerjasama yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dengan 
pelaku usaha lain dengan maksud 
untuk menguasai pasar bersangkutan 

bagi kepentingan pelaku usaha yang 
bersekongkol ” -------------------------------  
 

10.2.2.2 Bahwa tindakan persekongkolan yang terjadi 

dalam perkara a quo tidak lepas dari 

kapasitas Terlapor II (Ir. Maxon M. Pekuwali) 

yang menduduki 3 (tiga) jabatan sekaligus 

dalam waktu bersamaan yaitu: -----------------  
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a. Komisaris PT ASTIL; --------------------------  

b. Pemegang Saham PT ASTIL; dan -----------  

c. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Sumba Timur; -------------------  

10.2.2.3 Bahwa atas jabatan-jabatan yang diduduki 

Terlapor II (Ir. Maxon M. Pekuwali) tersebut 

jelas memiliki konsekuensi dan kepentingan 

yang berbeda-beda dimana sebagai Komisaris 

dan Pemegang Saham PT ASTIL maka 

Terlapor II (Ir. Maxon M. Pekuwali) dapat 

mewakili kepentingan perusahaan (PT ASTIL) 

dalam rangka melakukan tindakan yang 

berorientasi pada keuntungan perusahaan. 

Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan maka 

Terlapor II (Ir. Maxon M. Pekuwali) berfungsi 

sebagai regulator yang dapat mengeluarkan 

aturan terkait dengan produksi maupun 

pemasaran rumput laut mentah di wilayah 

Kabupaten Sumba Timur; -----------------------  

10.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai perilaku yang 

dilakukan oleh Terlapor II (Ir. Maxon M. 

Pekuwali) sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya jelas terbukti telah menciptakan 

dan mempertahankan atau memelihara posisi 

monopsoni PT ASTIL dimana yang 

bersangkutan juga menjadi komisaris dan 

pemegang sahamnya; -----------------------------  

10.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi menilai interaksi atau 

kerjasama jelas dan otomatis terbukti bahkan 

mengkibatkan timbulnya benturan 

kepentingan (conflict of interest) terkait 

kepentingan perusahaan (PT ASTIL) dengan 

kepentingan pemerintah (Dinas Kelautan dan 

Perikanan) selaku regulator. Terlebih lagi 

berdasarkan alat bukti jelas terbukti bahwa 
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Terlapor II (Ir. Maxon M. Pekuwali) telah 

melakukan tindakan diskriminatif dan yang 

hanya menguntungkan PT ASTIL; --------------  

10.2.2.6 Bahwa kerja sama yang hanya 

menguntungkan PT ASTIL tersebut diperkuat 

dengan adanya bukti perjanjian ekslusif 

antara PT ASTIL dengan para pengepul yang 

mewajibkan hanya menjual rumput laut 

mentah/kering jenis E. Cottoni kepada        

PT ASTIL; -------------------------------------------  

10.2.2.7 Bahwa dengan demikian Unsur Bersekongkol 

dengan Pihak Lain, Terpenuhi; -----------------  

10.2.3 Unsur Menghambat produksi dan atau pemasaran 

barang pelaku usaha pesaingnya: ---------------------------  

10.2.3.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya 

bahwa hambatan pasar terjadi atau oleh 

petani yang memproduksi rumput laut 

mentah dan dialami juga oleh pengusaha 

atau pengepul dalam melakukan pembelian 

dan sekaligus pemasaran rumput laut 

mentah hasil produksi petani di Sumba 

Timur sebagaimana telah diuraikan pada 

Bagian Tentang Hambatan Pasar sehingga 

secara mutatis mutandis menjadi bagian yang 

tak terpisahkan dalam pemenuhan unsur 

pasal ini; --------------------------------------------  

10.2.3.2 Bahwa dengan demikian, unsur menghambat 

produksi dan atau pemasaran barang pelaku 

usaha pesaingnya, Terpenuhi;------------------  

10.2.4 Unsur barang yang ditawarkan atau dipasok di pasar 

bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, 

kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan: 

10.2.4.1 Bahwa berdasarkan Statistik Produksi 

Perikanan Budidaya di Sumba Timur, 

Realisasi produksi perikanan budidaya 

rumput laut tahun 2012 – 2015 mengalami 
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peningkatan sebagaimana grafik berikut (vide 

bukti T2.24); ----------------------------------------  

 

 

10.2.4.2 Bahwa berdasarkan alat bukti Majelis Komisi 

juga tidak menemukan bukti adanya 

penurunan kualitas, maupun ketepatan 

waktu; -----------------------------------------------  

10.2.4.3 Bahwa dengan demikian, unsur  Barang yang 

ditawarkan atau dipasok di pasar 

bersangkutan menjadi berkurang baik dari 

jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu 

yang dipersyaratkan, Tidak Terpenuhi. ------  

10.2.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur 

dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 unsur pasal tidak seluruhnya terpenuhi; ---  

 

11. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ------------------------------------------  

Menimbang bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi, 

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

11.1 Merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Sumba Timur 

memerintahkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perijinan (BPMPP) Sumba Timur untuk 

menghilangkan persyaratan kewajiban menjual rumput laut 

mentah pada catatan-catatan di dalam Surat Izin 
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Pembelian/Pengumpulan Ikan (SIPPI) yang menghambat 

perdagangan rumput laut; -----------------------------------------------  

11.2 Merekomendasi kepada Bupati Kabupaten Sumba Timur untuk 

menghentikan kebijakan-kebijkan yang memfasilitasi posisi 

monopsoni kepada PT ASTIL; -------------------------------------------  

11.3 Merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Sumba Timur 

untuk memberikan sanksi administratif kepegawaian terhadap 

Terlapor II Ir. Maxon M. Pekuwali yang telah memfasilitasi         

PT ASTIL dalam Penguasaan Pembelian Rumput Laut Mentah di 

Kabupaten Sumba Timur; -----------------------------------------------  

11.4 Merekomendasikan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia) untuk melakukan audit investigatif 

terhadap PT ASTIL; -------------------------------------------------------  

 

12. Tentang Pertimbangan Majelis Sebelum Memutus: -------------------------  

12.1 Bahwa peraturan-peraturan atau regulasi, perjanjian dan 

tindakan-tindakan terkait yang menjadi payung program 

klaster/zonasi rumput laut bukan merupakan perbuatan dan 

atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang dikecualikan 

berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf a, Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999; ----------------------------------------------------  

12.2 Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran 

ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan 

oleh PT ASTIL, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan hal-hal 

yang meringankan Terlapor sebagai berikut: -------------------------  

12.2.1 Bahwa selama proses persidangan, Majelis Komisi 

menilai Terlapor I dan Terlapor II bertindak koperatif; ---  

12.2.2 Bahwa selanjutnya Terlapor I dan Terlapor II juga belum 

pernah diputus telah melakukan pelanggaran atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------------  

 

13. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan 

kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-

Undang  Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ------------------------------  
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MEMUTUSKAN  

 

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Algae Sumba Timur Lestari      

(PT ASTIL) dan Terlapor II, Ir. Maxon M. Pekuwali terbukti secara 

sah dan meyakinkan melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat; ------------------------------------------------  

2. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Algae Sumba Timur Lestari (PT 

ASTIL) dan Terlapor II, Ir. Maxon M. Pekuwali tidak terbukti 

melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat; ------------------------------------------------------------------------------------  

3. Menghukum Terlapor I, PT Algae Sumba Timur Lestari                       

(PT ASTIL) membayar denda sebesar Rp. 3.200.000.000,00 (Tiga 

Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara 

sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang 

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 

423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan 

Usaha); ----------------------------------------------------------------------------------  

4. Memerintahkan Terlapor I, PT Algae Sumba Timur Lestari                 

(PT ASTIL) untuk membatalkan perjanjian 

Pembelian/Pengumpulan dan Pemasaran Rumput Laut Mentah 

di Wilayah Hamparan Budidaya Kabupaten Sumba Timur dengan 

pelaku usaha di Zona II; ----------------------------------------------------------  

5. Memerintahkan Terlapor I untuk menyerahkan salinan bukti 

pembayaran denda ke KPPU; ---------------------------------------------------  

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis 

Komisi  pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 oleh Majelis Komisi 

yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. 

Syarkawi Rauf, S.E., M.Sc  dan Saidah Sakwan, MA masing-masing sebagai 

Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidanganyang 

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 

oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. sebagai Ketua 

Majelis Komisi; Saidah Sakwan, MA sebagai Anggota Majelis Komisi dan Prof. 
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Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S. sebagai Anggota Majelis Komisi 

Pengganti, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom. M.H., Luqman 

Nurdiansyah, S.H. dan Melita Kristin, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

  

 

Ketua Majelis Komisi, 

ttd 

 

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. 

 

Anggota MajelisKomisi, 

                        ttd 

 

         Saidah Sakwan, MA 

Anggota MajelisKomisi, 

                        ttd 

 

Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.Sc. 

 

Panitera, 

ttd 

Dewi Meryati, S.Kom., M.H. 

 

ttd 

Luqman Nurdiansyah,S.H. 

ttd 

Melita Kristin,S.H. 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  

                                          Direktur Persidangan, 

 
 
 

 

                                     M. Hadi Susanto, S.H., M.H. 

 


