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SUARA PEMBACA

PENELITIAN DI KPPU

Saya Yuridha Rizama mahasiswa Universitas 
Airlangga ingin menanyakan apakah KPPU memiliki 
program magang atau tidak? 

Jika KPPU memiliki program magang, syarat apa saja 
yang harus dipenuhi untuk bisa magang di KPPU?

Terima Kasih.

Pertanyaan : Yuridha Rizama

Untuk melakukan penelitian di KPPU, Adam bisa 
mengirimkan surat pengantar dari kampus/fakultas, 
proposal dan daftar pertanyaan. Silahkan kirim ke 
infokom@kppu.go.id atau melalui alamat kantor di Jl. 
Juanda 36, Jakarta Pusat, 10120 dan ditujukan ke Ketua 
KPPU. Untuk lebih jelas, Adam bisa mengakses website 
atau melalui sambungan langsung ke Bagian Humas di 
nomor 021-34831563.

Jawaban :

PERPUSTAKAAN KPPU

Saya Galuh Puspaningrum,S.H., M.H. mahasiswi 
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 
Jember mengucapkan banyak terimakasih atas 
kesediaan KPPU memberikan kesempatan untuk 
melakukan wawancara pada waktu itu dengan 
Bapak Dendy R. Sutrisno di Kantor Perwakilan 
Daerah Surabaya. Kali ini Saya ingin mengajukan 
permohonan untuk kiranya di ijinkan menggali 
bahan dari prosiding pembentukan Undang-Unang 
No.5 Tahun 1999 di perpustakaan KPPU. Bagaimana 
prosedur agar bisa mengakses koleksi perpustakaan 
KPPU? Terima kasih.

Pertanyaan : Galuh Puspaningrum,S.H., M.H.

Perpustakaan KPPU terbuka untuk umum setiap 
hari pada jam kerja, yakni Senin-Jum’at pada pukul 
09.00 – 16.30 WIB. Buku hanya bisa dibaca di tempat, 
atau jika ingin menggandakan, bisa meninggalkan 
kartu identitas. Demikian disampaikan. Kami tunggu 
kedatangan Sdri. Galuh. 

Jawaban :

DEWAN PAKAR : Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., ME., R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H.,  Ir. Muhammad Nawir 

Messi, M. Sc, Saidah Sakwan,  Kamser Lumbanradja, MBA, Drs Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D., Dr. Drs. Chandra 

Setiawan, M.M.,Ph.D. , Dr. Sukarmi, S.H., M.H. , Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S., PENANGGUNG JAWAB :  

Mohammad Reza, PEMIMPIN REDAKSI : Dendy R. Sutrisno, REDAKTUR PELAKSANA : Nanang Sari Atmanta, 

REDAKSI : Dessy Yusniawati, M. Isnaeni, Octavini Y.S, Hira Puspita P. ALAMAT REDAKSI : Gedung KPPU, Jalan Ir. H. 

Juanda No. 36  Jakarta Pusat 10120 HALO HUMAS 021-34831563  SEKRETARIAT 021-3507015, 3507043  

Fax.  021-3507008   | Email: infokom@kppu.go.id  |  Website: www.kppu.go.id

KICAU

HM Dermawan Zain @hm_dermawanzain

@KPPU_RI seharus nya KPPU menyelidiki 
pelanggaran oleh perusahaan Ansuransi yg di duga 
membuat kesepakatan premi 3,8% utk ansuransi 
mobil.

RIZFA @Deylaardila 

very useful, saya jadi lebih memahami persaingan 
yang sehat. Thank KPPU, proud to be part of FEB-UB 

Rizki Alif Pratama @RizkiAP

Materi yg diberikan pemateri dari KPPU membuka 
cakrawala audience sehingga berpikir kritis dlm 
berbisnis 

Anggi Rezita Evrilli @AEvrilli

keren banget dah materinya, sukses bet buat KPPU

Putri Raswandi @PutriRws 

KPPU dimasyarakat ekonomi berperan besar utk 
menjaga stabilitas&perkembangan hrs dilanjutkan 

Jamil Hamzah™ @TebsCooler

Praktik curang di bisnis garam sudah terjadi sejak 
lama, yakni pada 2006

#SelamatkanIndonesia @TheUncleDee

Bndak ya KPPU ditantang sapi?

Hanif Zain @hanovic

Lucu yg ada “@detikcom: KPPU: Impor Sapi & Garam 
dr Australia, Apa Itu Nggak Aneh? 

Amin Ma’ruf @02_A_min

KPPU masih punya pekerjaan rumah cukup banyak, 
yakni mengungkap dugaan kartel garam, daging ayam 
hingga gula 

Boby Candra @Boby13Candra

“Yang direformasi bukan pricenya, tapi pasar



TAJUK

5EDISI 50 /2015

MENCARI PEMIMPIN YANG BAIK

D
iakui atau tidak, mencari pemimpin 
yang pintar, cerdas dan berwibawa di 
seantero negeri pasti sangat banyak. 
Namun, mencari sosok pemimpin yang 
jujur, adil, tegas, bersahaja, mengayomi 

serta mampu menjadi sosok pemecah kebuntuan 
masalah bukanlah persoalan gampang. Jika 
kemudian ada sebuah organisasi mampu 
menemukan pemimpin yang seperti ini, anggap 
saja ini sebuah kemujuran.

Harapan yang tinggi untuk membereskan agenda 
penting sudah bukan saatnya berada pada tataran 
pidato ataupun wacana. Lembaga ini perlu realitas. 
Segenap pimpinan memang punya capaian 
yang hendak diraih, tetapi jika ada keberanian 
untuk mengeluarkan terobosan-terobosan besar 
di beberapa lini organisasi Sekretariat, bisa jadi 
capaian akan melebihi harapan. 

Kerinduan terhadap sosok pemimpin seperti ini 
sebenarnya merupakan akumulasi 
kekecewaan terhadap para pemimpin 
lembaga yang tak membawa dampak 
signifi kan terhadap perbaikan kualitas 
hidup, khususnya Sekretariat. Silih 
berganti pimpinan, namun masih 
saja Sekretariat belum mengalami 
kemajuan signifi kan.

Sekarang ini, kepempinan sekadar 
mengandalkan ide lolos butuh, 
atau mungkin akseptabilitas. Segala 
cara kemudian dilakukan agar bisa 
dikenal, diterima lalu kemudian 
dipilih dan duduk di kursi pimpinan. 
Namun, begitu kursi pimpinan terisi, 
alur ceritanya jadi melenceng. Tentu 
saja, akseptabilitas itu penting, karena 
pimpinan menjadi tidak mudah 
goyang, dan memiliki legitimasi kuat. 
Namun, tanpa kapabilitas, lembaga 
yang dimpimpinnya akan berkinerja 
carut marut. 

Seseorang yang sedang menjadi 
pemimpin sebenarnya sedang 
menghambakan dirinya untuk 

orang lain. Pemimpin berpikir, bertindak dan 
bekerja tidak semata untuk anak buahnya atau 
untuk keluarganya. Ia, pemimpin, bekerja untuk 
masyarakat, untuk rakyat. Jika pemimpin keluar 
dari prinsip ini – jelas – ia pada dasarnya bukanlah 
sosok pemimpin. 

Terakhir, sudah seharusnya ada aturan, atau 
pakta integritas yang akan memastikan pemimpin 
benar-benar bekerja untuk sebuah organisasi, 
untuk rayat, bukan untuk kepentingan lainnya. 
Pakta integritas inilah yang nantinya juga 
mengatur mekanisme pengawasan sedemikian 
rupa sehingga pemimpin tak mudah tergoda 
menyelewengkan kewenangannya. 

Kepemimpinan yang baik membuat pemimpin 
menjadi baik, bukan sebaliknya. Sungguh, 
kerinduan akan pemimpin yang baik benar-benar 
sedang kami nantikan. []



Bingkai



BLUSUKAN - Ketua M. Syarkawi Rauf dan Wakil 
Ketua KPPU R. Kurnia Sya’ranie saat menggelar 
sidak ke Rumah Potong Hewan (RPH) di Semanan, 
Kalideres, Jakarta Barat (11/8/2015).
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KPD BALIKPAPAN

KPPU KPD BALIKPAPAN TINGKATKAN KERJASAMA 

DENGAN KABUPATEN PENAJAM PASIR UTARA

Kepala KPD Balikpapan, 
Ahmad Muhari 
melakukan kunjungan 

ke Kabupaten Penajam Pasir 
Utara. Kunjungan ini dilakukan 
untuk menjalin kerjasama 
yang baik dengan stakeholder, 
khususnya dalam penyampaian 
saran dan pertimbangan kepada 
pemerintah daerah.

Pertemuan yang dihadiri 
langsung oleh Wakil Bupati 

Penajam Pasir Utara, Mutaqiem 
ini khusus membahas tentang 
wewenang KPPU dalam 
tugas penyampaian saran dan 
pertimbangan ke pemerintah 
daerah. 

Seperti diketahui, saat 
ini terdapat beberapa 
permasalahan yang berkaitan 
dengan sektor usaha, yaitu 
dari perizinan hingga kegiatan 
usaha. Karena itulah KPPU 
perlu melakukan koordinasi 
dengan pemerintah daerah 
terkait adanya tumpang tindih 
izin usaha maupun sejumlah 
pekerjaan proyek pembangunan 
yang telah dilaksanakan namun 
tender tersebut belum selesai 
dilakukan. 

Dari pertemuan ini, Mustaqiem 
berharap agar KPPU segera 
menggelar sosialisasi UU No. 5 
Tahun 1999 secara komprehensif 
kepada jajaran SKPD dan pelaku 
usaha di Kabupaten Penajam. 
“Hal ini perlu dilakukan untuk 
memberikan informasi terkait 
larangan praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat”, 
terang Mustaqiem.

“Dengan melakukan sosialisasi 
terkait pengadaan barang 
dan jasa dari sisi UU No. 
5 Tahun 1999, diharapkan 
pelaksanaan tender atau lelang 
di Kabupaten Penajam akan 
lebih mengedepankan prinsip-
prinsip persaingan usaha yang 
sehat,” jelas Muhari. []

KPD BALIKPAPAN

KPD BALIKPAPAN SEGERA JALIN KERJASAMA  DENGAN PEMKAB BERAU

Dalam era otonomi seperti 
sekarang ini, daerah diberikan 
kewenangan yang lebih besar 
untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri. 
Tujuannya antara lain adalah 
untuk lebih mendekatkan 
pelayanan pemerintah kepada 
masyarakat, memudahkan 
masyarakat untuk memantau 
dan mengontrol penggunaan 
dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD), 
menciptakan persaingan 
yang sehat antar daerah, dan 
mendorong timbulnya inovasi.

Sejalan dengan kewenangan 
tersebut, Pemerintah 
Daerah diharapkan lebih 
mampu menggali sumber-
sumber pemasukan bagi 
keuangan daerahnya. Dengan 
memaksimalkan sumber-
sumber pendapatan melalui 

sektor-sektor usaha di 
berbagai bidang, diharapkan 
perekenomian daerah semakin 
membaik dan lapangan 
pekerjaan terbuka luas. 
Kondisi inilah dimana peran 
pemerintah dituntut untuk lebih 
netral. Kebijakan-kebijakan 
pemerintah tidak membatasi 
ruang gerak pelaku usaha, dapat 
memproteksi kepentingan 
umum, serta mengedepankan 
prinsip-prinsip persaingan 
yang sehat.

Pada kunjungan tersebut, 
Muhari menjelaskan pentingnya 
menjalin kerjasama dengan 
Pemerintah Daerah. “Banyak 
hal yang dapat dilakukan 
bersama, salah satunya dengan 
m e n u m b u h k e m b a n g k a n 
prinsip-prinsip persaingan 
usaha yang sehat”, tutur Ahmad 
Muhari. []

Terkait pengawasan 
regulasi daerah, Kepala 
KPD Balikpapan 

Ahmad Mudahari melakukan 
kunjungan ke Pemerintah 
Kabupaten Berau. Audiensi 
yang digelar di kantor Bupati 
Berau, Tanjung Redep ini 
diterima langsung oleh Bupati 
H. Makmur.

“Sebagai regulator, sebaiknya 
memang ada yang mengawasi 
kami, agar kami tidak salah 
mengeluarkan kebijakan”, 
terang Makmur. 
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Kantor perwakilan Daerah

KPD MAKASSAR

WALIKOTA PAREPARE DUKUNG PENUH PENEGAKAN 

HUKUM PERSAINGAN USAHA DI SULSEL

Kepala KPD Makassar 
Ramli Simanjuntak 
didampingi tim 

melakukan audiensi dengan 
Pemerintah Daerah Kota 

Parepare, dan diterima 
langsung oleh Walikota 
M.Taufan Pawe. Audiensi 
dihadiri oleh Asisten II Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan 
Mustafa, Kepala Dinas 
Peridustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan UKM Amir 
Sabri, Kepala Bagian Hukum 
dan Perundang-Undangan 
Ali Latief  dan Kepala Bagian 
Humas Pemerintah Daerah kota 
Parepare Ahmad Masdar.

Mengawali pertemuan, Ramli 
menuturkan bahwa kegiatan 
audiensi ini merupakan salah 
satu upaya pencegahan yang 
dilakukan oleh KPPU dalam 

rangka penerapan nilai-nilai 
persaingan usaha sesuai amanat 
UU No.5 Tahun 1999, yakni 
untuk mencegah terjadinya 
praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat. 

Menanggapi hal tersebut, 
Taufan menjelaskan bahwa 
pemerintahan yang baik 
adalah pemerintahan yang 
memberikan layanan publik 
terbaik dan langsung dirasakan 
oleh masyarakat. Pemerintahan 
yang baik adalah pemerintahan 
yang taat asas, agar kinerja 
di jajaran pemerintahan lebih 
maksimal, khususnya dalam 
persoalan hukum..[]

Untuk mencegah terjadinya 
 persekongkolan tender 
dalam pengadaan barang 

logistik kebutuhan Pemilukada 
2015, Komisi Pemilihan Umum 
Daerah (KPUD) Provinsi Sulawe-
si Selatan mengundang Kantor 
Perwakilan Daerah Makassar 
untuk mengikuti Rapat Koordi-
nasi yang dilaksanakan di Kantor 

Tana Toraja, Bulukumba, Luwu 
Utara, Toraja Utara, Selayar, 
Pangkep, Gowa dan Maros.

Dalam pertemuan tersebut, 
investigator KPPU Dinni 
Melanie, menjelaskan tugas 
dan wewenang KPPU terkait 
Pasal 22 Tentang Larangan 
Persekongkolan Tender dalam 
Pengadaan Barang dan Jasa. 
Dinni juga memaparkan materi 
persekongkolan horizontal dan 
persekongkolan vertikal, OECD 
Detection Checklist, serta 
beberapa contoh kasus yang 
telah ditangani oleh KPPU.

Selain mencegah terjadinya 
persekongkolan tender, KPD 
Makassar selaku perpanjangan 
tangan KPPU juga berharap 
dapat melakukan sosialisasi 
di Kabupaten/Kota di Sulsel 
berkaitan dengan pelaksanaan 
Pemilukada 2015.[]

KPD MAKASSAR

JELANG PEMILUKADA 2015, KPD MAKASSAR GELAR 

SOSIALISASI DI KPUD PROVINSI SULSEL

KPUD Provinsi Sulsel.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua 
KPUD Provinsi Sulsel Muh. 
Iqbal Latief, dan bertindak 
sebagai moderator adalah H. 
Annas. Peserta rapat berasal dari 
perwakilan KPUD Kabupaten/
Kota di Sulsel, yakni KPUD 
Luwu Timur, Barru, Soppeng, 
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KPD BATAM

HADAPI MEA, KPPU BEKALI PELAKU USAHA BATAM 

ILMU PERSAINGAN USAHA SEHAT

Menghadapi Masyarakat 
Ekonomian Asean 
(MEA) yang mulai 

diberlakukan akhir 2015, Kantor 
Perwakilan Daerah Batam (KPD) 
bekerjasama dengan Deputi 
Bidang Penegakan Hukum 
KPPU menyelenggarakan 
Seminar Persaingan Usaha 
yang dihadiri oleh Ketua 
Dewan Pertimbangan Kamar 
Dagang dan Industri (Kadin) 
Kota Batam Rahmat Usman 
beserta sejumlah pelaku usaha 
bertempat di Hotel Harmoni 
One Batam, Jumat (14/8). 
Sebagai narasumber adalah 
Anggota KPPU Sukarmi, dan 
Kepala KPD Batam Lukman 
Sungkar. 

Dalam paparannya, Sukarmi 
mengungkapkan bahwa 
kerjasama dengan Kadin 
diperlukan dalam rangka 
mewujudkan iklim persaingan 
usaha yang sehat. ”Kadin 
mempunyai andil besar 
sebagai mitra kami, khususnya 
menciptakan persaingan usaha 
usaha yang sehat, kerjasama 
ini diperlukan dalam rangka 
mencapai tujuan kita bersama 
yaitu untuk kesejahteraan 
rakyat,” ujarnya.

Sukarmi juga menghimbau 
pelaku usaha untuk dapat 
mengemas produk-produknya 
dengan lebih kompetitif 
sehingga bisa bersaing dengan 
produk sejenis dari negara lain. 

Ia berpesan kepada para pelaku 
usaha untuk tidak melakukan 
perjanjian yang dilarang seperti 
oligopoli dan kartel, melakukan 
kegiatan yang dilarang 
seperti persekongkolan serta 
melakukan penyalahgunaan 
posisi dominan sebagaimana 
yang diamantkan oleh Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

”Sosialisasi semacam ini sangat 
penting, paling tidak setahun 
empat kali kegiatan ini akan kita 
lakukan, nanti UMKM bisa kita 
panggil, importir besi banyak 
juga di Batam ini, ada 109 
shipyard di Batam, belum lagi 
teman-teman kita di off shore, 
jadi ada banyak tugas kita di 
Batam,” ungkap Rahmat.[]



11EDISI 50 /2015

Kantor perwakilan Daerah

Anggota Komisi KPPU, 
Sukarmi, didampingi 
Kepala Kantor 

Perwakilan Daerah Batam 
(KPD) Lukman Sungkar, 
Direktur Merger Taufi k 
Ariyanto, serta sejumlah staf 
mengunjungi Kantor Redaksi 
Koran Sindo Batam di Jalan 
Tenggiri, Tanjung Sengkuang, 
Kecamatan Batu Ampar, Kota 
Batam. Tim disambut oleh 
Pimpinan Redaksi Koran Sindo 
Batam Deden Rosanda, Direktur 
Keuangan Antony dan jajaran 
redaksi desk bisnis dan hukum. 

Dalam pertemuan tersebut, 
Antony mengungkapkan 
bahwa KPD Batam memiliki 
kinerja cukup mencolok selama 
dipimpin Lukman Sungkar. 
Beberapa perkara yang menyita 

perhatian besar berhasil 
ditangani dengan baik oleh KPD 
Batam. Selanjutnya, Antony 
berharap agar keterlibatan 
media sebagai partner dalam 
melakukan internalisasi 
kebijakan persaingan semakin 
ditingkatkan. 

“Saya berharap KPD Batam 
jadi role model bagi kantor 
perwakilan KPPU yang tersebar 
di daerah lainnya. Kami juga 
yakin visi pencegahan yang 
sekarang diusung KPPU bisa 
diaplikasikan dengan baik 
oleh KPD Batam. Tentu saja 
koordinasi seperti ini juga harus 
terus kita bangun,” ujar Antony. 

Sementara itu Sukarmi 
menyampaikan bahwa 
KPPU sebagai lembaga 

independen yang menangani 
perkara persaingan usaha 
membutuhkan cukup banyak 
dukungan, salah satunya adalah 
media. Ia berharap Koran 
Sindo mampu menjadi mitra 
yang berkenan mendukung 
pemberitaan kasus-kasus 
perkara persaingan di wilayah 
Batam. 

“Pasca reformasi, media menjadi 
lebih terbuka. Sudah bukan 
zamannya lagi pelaku usaha, 
atau mereka yang bermodal 
besar mempengaruhi netralitas 
media. Saya harap Koran 
Sindo mampu menjadi rekan 
KPPU untuk mempublikasikan 
perkara-perkara persaingan 
usaha,” tutur Sukarmi.[]

KPD BATAM

PERKUAT KERJASAMA, KPPU KUNJUNGI  KORAN 

SINDO BATAM
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KPD MEDAN

KPD MEDAN LATIH POKJA  DI LINGKUNGAN PEMKAB  

LABUHANBATU UTARA

Bekerjasama dengan Bagian Bina Program Pemkab 
Labuhan Batu Utara, Kantor Perwakilan Daerah Medan 
(KPD) menggelar Sosialisasi UU No.5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. 
Kegiatan sosialisasi digelar di Grand Labura Hotel, Selasa 
(11/8/2015).

Sosialisasi dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten Labuhan Batu Utara, Mulyono dan diikuti Tim 
LPSE dan para Pokja yang telah memiliki sertifi kat keahlian 
pengadaan barang/jasa. Sementara itu, dari KPPU hadir 
Ridho Pamungkas sebagai narasumber utama. 

Sosialisasi ini bertujuan untuk 
memberikan pamahaman tentang 
UU No.5 Tahun 1999 kepada para 
anggota pokja dalam menjalankan 
tugasnya dan mengurangi kebocoran 
keuangan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Ridho 
menghimbau agar para pokja di 
Lingkungan Pemkab Labuhan Batu 
Utara memahami indikasi-indikasi 
praktek persekongkolan tender, 
termasuk di dalamnya memahami 
betul substansi UU No.5 Tahun 1999 
khususnya pasal 22.

Dalam paparannya, Ridho 
menyampaikan unsur-unsur 
persekongkolan tender, bentuk 
persekongkolan tender, checklist untuk 
mengurangi persekongkolan tender, 
checklist untuk mengidentifi kasi 
persekongkolan tender dan contoh 
laporan dari masyarakat yang berasal 
dari Pemkab Labuhan Batu Utara.[]

KPD MEDAN

CEGAH PERSEKONGKOLAN TENDER, 

KPPU DAMPINGI PEJABAT LELANG PROVSU

Bertempat di Kantor 
Perwakilan Daerah 
Medan (KPD), KPPU 

menggelar Forum diskusi 
dengan Pemerintah Provinsi 
Sumatera Utara (Provsu). 
Forum ini merupakan 
bagian dari implementasi 
kerjasama antara KPPU 
dengan Provsu yang telah 
terjalin sejak 2014.

Peserta dalam kegiatan ini 
adalah para PPK, PPTK 
dan Pejabat Pengadaan di 
Lingkungan Provs. Tema 
utama yang dibahas adalah 
mengenai UU No.5 Tahun 
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Kantor perwakilan Daerah

1999 khususnya Pasal 22 Larangan Persekongkolan 
Tender dan Modus dan Penyelesaian Kasus-kasus 
Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPD Medan 
Abdul Hakim Pasaribu mengatakan bahwa forum 
ini merupakan salah satu implementasi perjanjian 
kerjasama KPPU dengan Provsu yang telah 
ditandatangani pada 5 Mei 2014.
Ia menyampaikan bahwa dari total laporan yang 
telah masuk ke KPD Medan, 234 diantaranya 
terkait dengan persekongkolan tender. Saat ini 
KPD Meda juga melakukan penelitian inisiatif 

yang pada bulan Juni 2015 ini tercatat 9 kasus.

Terkait pengadaan barang dan jasa, saat ini KPPU 
telah menyampaikan saran untuk merevisi Perda 
No.6 Tahun 1998 yang memberikan prioritas 
kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan 
Jasa untuk pengadaan barang cetakan dan alat 
tulis dengan plafon 5 juta.
Hakim, dalam pertemuan tersebut juga 
mengingatkan kepada para PPK Provsu agar  
mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, 
khususnya dalam proses pengadaan barang dan 
jasa.[]

KPD SURABAYA

BAHAS DUGAAN KARTEL DAGING SAPI, KPPU GELAR 

FORUM DISKUSI DENGAN PEGIAT MEDIA DI SURABAYA

Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha 
(KPPU) bertekad, pada 

September mendatang akan 
memeriksa pihak-pihak yang 
terlibat dalam dugaan kartel 
daging sapi. Mengingat berapa 
bulan terakhir harga daging 
sapi di beberapa daerah di 
Indonesia susah dikendalikan.

Ketua KPPU, Syarkawi 
Rauf mengatakan saat ini 
pihaknya tengah melakukan 
penyelidikan terkait adanya 
permainan pengusaha 

penggemukan sapi (feedloter) 
dalam menentukan tingginya 
harga daging serta stok 
daging di pasar. “Kita sedang 
melakukan penyelidikan, Insya 
Allah minggu depan akan 
kita umumkan di publik,” 
kata Syarkawi saat melakukan 
diskusi bersama media pegiat 
hukum persaingan usaha di 
Jawa Timur yang bertempat di 
kantor KPD Surabaya, Gedung 
Bumi Mandiri, Sabtu (22/8/15).

Syarkawi mengungkapkan, 
setidaknya terdapat beberapa 

feedloter yang sedang diselidiki 
terkait pengaturan harga daging 
sapi. “Untuk nama-nama siapa 
saja perusahaan feedloter 
tersebut, nanti saja kami 
umumkan, tunggu September,” 
ujarnya.

“Jika putusan telah dikeluarkan, 
KPPU akan tetap memberikan 
saran pada kebijakan 
pemerintah yang selama ini 
memberikan potensi terjadinya 
kelangkaan daging sapi di 
pasaran, dalam hal ini adalah 
Kementerian Perdagangan dan 
Kementerian Pertanian,” tegas 
Syarkawi.

“Proses investigasi atas 
dugaan kartel daging sapi 
ini sudah dilakukan sejak 
tahun 2013 hingga 2015, kita 
sudah melakukan kunjungan 
langsung ke RPH dan juga di 
sejumlah feedloter. Berdasarkan 
fakta-fakta yang kami temukan 
di lapangan, dalam rapat 
komisioner memutuskan 
bahwa investigasi dugaan kasus 
daging ini kita jadikan sebagai 
perkara baru yang segera 
akan disidangkan di KPPU,” 
pungkas Syarkawi.[]
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KEGIATAN

BERTEMU JK, 

KPPU BAHAS 

DUGAAN KARTEL 

SAPI DAN STATUS 

KELEMBAGAAN

Setelah beberapa waktu yang 
lalu hadir dalam Jakarta 
International Competition 
Forum 2015 dan berjanji akan 
membantu menyelesaikan 

status kelembagaan KPPU, Wakil 
Presiden Jusuf Kalla (JK) bertemu 
kembali dengan Ketua, Wakil dan 
Anggota KPPU di Istana Wakil 
Presiden, Senin, (14/9/2015). Pada 
pertemuan singkat tersebut, JK berjanji 
akan segera memanggil Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk 
membahas status kelembagaan KPPU.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KPPU 
Syarkawi Rauf mengatakan, secara 
resmi Wapres JK menerima laporan atas 
kinerja yang dilakukan KPPU selama 
satu tahun terakhir. Syarkawi juga 
menyampaikan bahwa JK akan segera 
menyelesaikan status kelembagaan 
KPPU yang masih belum memperoleh 
kejelasan.[]
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KPPU GELAR WORKSHOP PANDUAN 

INVESTIGASI DAN PEMBUKTIAN

Ketua KPPU M. Syarkawi membuka 
Workshop “Investigation Skills: 
Putting Theory into Practice, 
Gathering Evidence Effectively 
and Ethically” yang dilaksanakan 

di Hyatt Regency, Yogyakarta, (28/9/2015).

Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara 
KPPU dengan Australian Competition and 
Consumer Commission (ACCC) dan Asean 
Secretariat. Workshop yang dilaksanakan 
dari 28 September – 1 Oktober 2015 ini 
sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan 
Competition Law Implementation Program 
(CLIP) dalam lingkup kerja sama ASEAN 
– Australia – New Zealand Free Trade 
Agreement.

Dalam sambutannya, Ketua KPPU, M. 
Syarkawi Rauf mengungkapkan peranan 
pentingnya investigator dalam sebuah proses 

penegakan hukum persaingan usaha. Ia 
mengimbuhkan, tidak setiap orang atau staf di 
KPPU bisa menjadi investigator, karena tidak 
setiap orang memiliki keingintahuan dan 
kritisme yang besar, termasuk skilss investigasi 
yang mumpuni.

“Menjadi seorang investigator, di lembaga 
seperti KPPU itu bukan perkara mudah. 
Tugas mereka ini cukup berat. Menjalankan 
tugas-tugas investigasi sampai dengan 
mengumpulkan alat bukti,” ujar Syarkawi.
Sementara itu, Fandi Achmad, perwakilan 
ASEAN Secretariat mengatakan pentingnya 
isu hukum persaingan usaha agar terus 
diperkuat di level ASEAN. Menurutnya, 
dengan dimulainya ASEAN Economic 
Community, maka diharapkan dapat 
memberikan keuntungan ekonomi dan 
meningkatkan pemerataan pembangunan 
secara maksimal di wilayah ASEAN.[]
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Wawancara

M. SYARKAWI RAUF
KETUA KPPU

AMANDEMEN DAN 

KELEMBAGAAN ADALAH 

PRIORITAS!

FOTO: KOMPETISI/NANANG SARI A.
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“K
alau pencegahan tidak bisa 
dilakukan, tidak mempan 
juga, ya, apa boleh buat. 
Law enforcement itu 
adalah jalan terakhir, 

itulah yang menjadi komitmen kita 
sekarang ini,” kata M. Syarkawi Rauf, 
Ketua Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) yang baru saja terpilih, 
16 Juli 2015 menggantikan M. Nawir 
Messi.

Syarkawi mengatakan bahwa visi 
misi KPPU sudah tidak bisa dirubah 
lagi, karena sudah menjadi ketetapan 
bersama anggota komisioner lainnya. 
Fokusnya adalah ke pencegahan, 
dengan cara internalisasi lewat 
mainstreaming competition policy di 
semua lini pengambil kebijakan 
publik.

KPPU, menurut Syarkawi, sekarang 
lebih kuat secara substansi, apalagi 
dengan kepercayaan pemerintah 
yang sudah disebutkan dalam 
RPJMN 2015-2019. 

KPPU dalam kaitannya dengan 
prinsip prinsip persaingan, menjadi 
pilar daya saing ekonomi nasional. 
Persaingan yang sehat itulah yang 
akan melahirkan produktivitas, 
kemudian melahirkan efi siensi, lalu 
efi siensi itulah yang akan menjadi 
sumber pertumbuhan ekonomi yang 

Kita harus 
mengintergrasikan 
diri dengan sistem 
kepegawaian yang 

berlaku di Indonesia pada 
umumnya. Saya kira itu 

bukan pilihan tapi sudah 
harus.

tinggi dan berkesinambungan. “Ya, seperti 
pengalaman Jepang, Korea dan Amerika,” ujar 
Syarkawi.

Dengan bekal ilmu ekonomi dan 
pengalamannya mengajar, Syarkawi paham 
betul bagaimana menempatkan subjek ilmu 
persaingan usaha agar mudah diterima 
publik. Berikut petikan wawancara Nanang 
Sari Atmanta dan Mochamad Isnaeni dari 
Kompetisi dengan Ketua KPPU periode Juli 
2015 – Desember 2017. 
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Setelah terpilih sebagai Ketua KPPU, hal apa 
saja yang mendesak perlu segera dilakukan 
perubahan?
Soal 2,5 tahun ke depan, tentu ada prioritas.  Maka 
dari itu, saya dan Ibu Kurnia bagi-bagi tugas. 
Pembagian tugasnya mungkin kurang lebih 
hal-hal yang terkait dengan internal, pembinaan 
kepegawaian, hal-hal yang terkait dengan 
internal KPPU mungkin beliau akan fokus 
kesitu. Nah, dalam kaitan dengan penguatan isu, 
kemudian bagaimana mendorong peningkatan 
substansinya, nanti saya yang akan ada di posisi 
tersebut.

Bisa dipertegas lagi, penguatan isu di bidang 
apa?
Prioritas kita sekarang adalah kelembagaan. 
Kelembagaan ini harus bisa kelar. Sudah sekian 
tahun, kok, nggak beres-beres. Dalam waktu yang 
pendek ini bisa diselesaikan. Saya hari ini mau 
ketemu dengan Pak JK, meskipun pertemuan 
ini bukan sebagai Ketua KPPU, sebagai 
bentuk silaturahmi, tapi paling tidak saya 
ingin sampaikan, minta tolong Pak JK sebagai 
orang yang dulu pertama kali menginisiasi 
pembetukan KPPU, kita minta responsibility-nya, 
khususnya terkait dengan kelembagaan. Yang 
jelas, amandemen dan kelembagaan adalah 
prioritas!

Bagaimana dengan kabar amandemen?
Soal amandemen, ini harus jalan beriringan, 
apalagi teman-teman di DPR di Komisi VI, 
sudah menempatkan UU kita sebagai prioritas. 
Saya sendiri sudah bicara secara pribadi dengan 
mereka terkait hal ini. Saya kira itu yang 
mendesak untuk kita lakukan. Di samping 
kelembagaan dan amandemen, secara internal 
harus diperkuat. Kualitas pekerjaan kita harus 
bagus, kualitas SDM kita ini harus kuat, karena 
kalau nggak, orang-orang nggak percaya.

Dari sisi kebijakan, hal apa saja yang perlu 
KPPU sentuh?
Kita akan fokus ke kebijakan. Di Indonesia ini, 
hampir semua itu kartel itu terbentuk karena 
kebijakan yang tidak benar. Kenapa, sih, ada 
kartel bawang putih? Itu karena kebijakan 
pemerintah yang nggak pas. Bawang putih itu 
97% impor, sementara 3% diproduksi dalam 
negeri. Kemudian pemerintah membuat 
kebijakan yang aneh banget dari sisi ekonomi. 
Kebijakan kuota. Kuota itu kalau dari ekonomi 
internasional, digunakan untuk melindungi 
produsen didalam negeri. Pertanyaannya, 

kalau bawang putih itu 97% impor 3% yang 
diproduksi sendiri, berarti produsen dalam 
negeri hampir nggak ada dong. Produsen mana 
yang mau dilindungi? Toh, selama ini kita 
impor. Dibuat kuota supaya si pemegang kuota 
ini berhubungan dengan pedagang melalui izin, 
kalau kuota khan pasti minta izin, minta jatah. 
Potensi korupsinya tinggi banget. Karena dibikin 
kuota, akhirnya yang mau mengimpor terbatas, 
karena yang bisa memperoleh izin impor itu 
tidak banyak. Kalau penjualnya terbatas, khan, 
koordinasi lebih mudah.

Kabarnya, trend saran dan pertimbangan yang 
dikeluarkan KPPU kurang berjalan dengan 
baik. Soal hal ini, bagaimana menurut Bapak?
Seberapa jauh saran dan pertimbangan 
dipercaya oleh pemerintah, itu sangat 
tergantung pada seberapa baik proses yang kita 
lakukan di dalam. Bukan hanya itu, seberapa 
baik kualitas dari SDM yang kita punya. Contoh, 
produktifi tas commission di Australias itu, khan, 
lembaga independen yang memang secara 
khusus punya tanggung jawab melakukan 
advokasi kebijakan. Semua produk advokasi 
kebijakan dia pasti dilakukan oleh pemerintah, 
karena mereka punya kredibilitas. Kredibilitas 
itu sumbernya ada dua, pertama kredibilitas 
kita secara kelembagaan yang memang harus 
kredibel. Yang kedua, kredibilitas dari saran dan 
pertimbangan itu sendiri. Artinya, kita memberi 
saran dan pertimbangan yang bisa dijalankan 
oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip 
persaingan. Kalau mau lembaga ini benar-benar 
menjadi center of excellence. Bukan hanya di 
Indonesia, tapi juga di ASEAN. Kita, khan, mau 
jadi yang terbaik, kalau mau jadi yang terbaik ya 
kita harus membangun kredibilitas. Kalau kita 
sudah kredibel, saya rasa KPPU itu akan selalu 
ada di hati publik. Apalagi soal isu-isu strategis.

Menurut Bapak, idealnya seperti apa KPPU 
ini? Menjadi PNS-kah? 
Nah, ini kan sudah tidak ada pilihan lagi. Bahwa 
semua lembaga yang menggunakan APBN 
harus masuk ke ASN (Aparatur Sipil Negara). 
Artinya itu bukan pilihan lagi. Kita harus 
masuk di situ. Ini yang sedang kita upayakan. 
Kalau mau seperti KPK memang agak susah, 
ya. Artinya, kita harus mengintergrasikan diri 
dengan sistem kepegawaian yang berlaku di 
Indonesia pada umumnya. Saya kira itu bukan 
pilihan tapi sudah harus.[]
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R. KURNIA SYA’RANIE
WAKIL KETUA KPPU

KPPU JELAS MEMBUTUHKAN 

DUKUNGAN MENPAN
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D
alam 2,5 tahun ke depan akan jadi saat-saat yang sibuk 
bagi R. Kurnia Sya’ranie, Wakil Ketua Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) yang baru saja terpilih pada 
16 Juli 2015. Bersama M. Syarkawi Rauf yang terpilih 
sebagai Ketua, Kurnia akan menahkodai KPPU dari Juli 

2015-Desember 2017. 

Kamis, (23/7), Kurnia menepati janjinya untuk melakukan 
wawancara dengan Redaksi Kompetisi Octavini Yanuarti 
Sabijanto dan Fotografer Mochamad Isnaeni. “Saya akan mencoba 
untuk menegakkan kembali nilai-nilai kedisiplinan daripada staf 
KPPU,” ujar Kurnia. 

Kurnia mengatakan, disiplin adalah kunci kesuksesan seseorang, 
dimanapun ia bekerja. Anak muda, menurut Kurnia, itu suka 
dengan tantangan. Karena itu dirinya akan menerapkan disiplin 
kerja di lingkungan KPPU, karena ini akan jadi tantangan dan 
jadi karakter pegawai Sekretariat. “Soal pegawai yang resign, kita 
sendiri tidak punya kekuatan untuk menahan. Kalau di kepegawaian 
itu sendiri dijalankan dengan benar, Insya Allah bisa diselesaikan 
persoalan ini,” kata Kurnia. 

Apa visi dan misi Ibu selama 2,5 tahun ke 
depan? 
Tentu untuk periode kedua ini 2,5 tahun 
cukup singkat dan masih banyak yang harus 
dikerjakan di KPPU ini. Saya tetap berpedoman 
kepada apa yang sudah menjadi komitmen 
awal ketika periode ketiga ini ada, bahwa 
kita fokus pada industri -industri tertentu 
dan itu akan masih terus ditindaklanjuti dan 
tentu akan disinergikan atau dikoordinasikan 
dengan program pemerintah, karena KPPU 
juga sebagai lembaga yang tidak bisa berjalan 
sendiri, tapi kita harus berkoordinasi dengan 
pihak pemerintah.

Pertanyaan lama tetapi akan terus 
ditanyakan, bagaimana dengan persoalan 
kelembagaan KPPU?

Apa yang sudah dilaksanakan Ketua dan 
Wakil Ketua periode lalu saya rasa sudah 
sampai kepada tahap yang sudah berjalan 
baik, dimana amandemen adalah tahap 
selanjutnya. Tapi di tengah, sebagai bridging, 
sudah diusahakan untuk ada keluarnya 
Peraturan Presiden melalui koordinasi oleh 
Bappenas. 

Sejauh ini bagaimana perkembangan 
hubungan dengan Bappenas? Lalu 
bagaimana dengan Menpan?
Kalau berita yang sudah disampaikan 
kemarin, perkembangannya cukup baik 
walaupun masih tetap tertahan dengan 
yang kita sebut lembaga yang bertanggung 
jawab terhadap aparatur negara. Enam belas 
tahun, kalau saya, tentunya untuk KPPU 

Kita bukan BUMN, 
kita bukan swasta, 
kita juga dibiayai 
oleh APBN
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ini, merasa bahwa ini tidak pernah selesai 
karena memang Menpan tidak ingin bergeser 
sedikitpun dengan pendapatnya, walaupun 
kalau kita lihat dalam pasal UU itu banyak 
yang bisa ditafsirkan untuk lebih menguatkan 
hal ini. Karena, di awal KPPU berdiri tidak ada 
lembaga yang sama seperti ini sebelumnya.

Bagaimana dengan semangat awal 
(Pegawai Negeri Sipil) yang diusung dalam 
penyelesaian persoalan lembaga ini?
Saya rasa kita tidak bisa bergeser dari apa yang 
sudah menjadi program pemerintah. Hanya 
status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bisa 
kita ambil sekarang ini. Karena kita bukan 
BUMN, kita bukan swasta, kita juga dibiayai 
oleh APBN. Tidak ada pilihan lain.

Berarti bukan pilihan?
Ya, tidak ada pilihan lain. Karena ASN 
dimungkinkan ada PNS ada juga karyawan 
non-PNS. Tapi itu dengan model Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
Saya tidak tahu mengenai fasilitasnya, karena 
terus terang saya belum baca semuanya. 
Yang saya dengar, bisa seimbang. Sekarang, 
di departemen juga tidak ada lagi need yang 
masing-masing departemen, sudah satu, 
sehingga dimanapun orang, kalau ingin 
berpindah-pindah itu sudah gampang. Jadi, 
saya rasa gerbong yang akan kita masuki itu 
adalah gerbong pemerintah yang sudah ada, 
itu yang harus kita ambil.

Bagaimana dengan dukungan dari 
kementerian/lembaga lain yang saat ini 
sudah memahami fungsi KPPU? Seperti 
Kementerian Perekonomian, Bappenas, 
Kementerian Keuangan?
Saya dengar dari lembaga yang lain seperti 
Menteri Perekonomian, Setneg, Bappenas 
sampai Menteri Keuangan, semuanya sudah 
ingin membantu KPPU sejak dari lama, tetapi 
begitu ketemu dengan Menpan, disini agak 
sulit. Saya hanya ingin menghimbau kepada 
Menpan, bahwa hendaknya bisa bijak sedikit 
untuk memberikan bridging dalam persoalan 
ini. Karena mungkin mereka masih melihat 
KPPU ini tugas dan kewenangannya dari 
pemerintah yang diambil alih oleh KPPU. 
Nah, pemahaman seperti ini sebetulnya salah. 
Sekarang, saya mau bertanya saja, siapa yang 
akan mengevaluasi kalau ada pelaku usaha 
yang melakukan abuse monopoli? Tidak ada 
lembaga lain, hanya KPPU. Pemerintah hanya 

melihat dari sisi kebijakan. Kemudian, siapa 
yang memperhatikan selama ini jika terjadi 
kartel antara mereka, kemudian menaikkan 
harga dan merugikan konsumen? Siapa yang 
memperhatikan selama ini? Ya, itu adalah 
kewenangan KPPU.

Selain soal penyelesaian kelembagaan, 
adakah strategi khusus lain yang disiapkan 
untuk merangkul banyak dukungan bagi 
KPPU ini?
Kalau strategi, saya rasa tidak ada yang khusus, 
baik dari sisi kebijakan dan semacamnya. Ya, 
kita harus melakukan sinergi dengan pihak 
pemerintah. Ini penting. Karena mereka 
punya program, dan kita bukan mengawasi 
program, tetapi ketika pelaksanaannya, 
bohir mereka yang punya, itu yang harus 
kita coba selaraskan. Mereka tentu mengerti, 
lah, persepsi dari KPPU maunya seperti apa. 
Jangan kita yang harus tahu mereka aja. 
Mereka juga harus tahu tentang persaingan 
itu apa sih. Takutnya mereka berpikir KPPU 
itu kan mengacau saja, menghambat saja. 
Padahal niat KPPU bukan menghambat, 
tetapi justru membuat supaya lebih efi sien, 
kesempatan berusaha di setiap sisi itu ada, ini 
yang mungkin harus lebih banyak ditekankan.

Beberapa waktu yang lalu Redaksi Kompetisi 
melakukan wawancara dengan Walikota 
Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Menurutnya, 
KPPU terlalu menyentuh bagian atas saja, 
alias yang besar-besar saja. Benar begitu?
Kalau untuk penegakan hukum, khan, sudah 
ada alur jelasnya. Sekarang, saya justru 
berharap, kalau untuk yang kecil, kecil dalam 
kategori apa? Kalau kecil seperti UMKM, di 
undang-undang kita sudah dikecualikan, mau 
monopoli dan lainnya silahkan saja. Yang 
perlu adalah dari sisi sosialisasi. Atau, untuk 
usaha-usaha kecil itu sebetulnya peran KPPU 
disana tidak membina teknis tapi memberikan 
kepada mereka bagaimana supaya yang kecil 
ini mempunyai kesempatan yang sama, tidak 
ter-abuse oleh yang besar. Itulah peran KPPU. 
Jadi, kita juga tidak mengatakan KPPU tidak 
punya kewenangan terhadap yang kecil. 

Ini kan periode terakhir, kalau digambarkan 
dalam satu kalimat, ini akan disebut periode 
apa, Bu?
Tanggung jawab dan disiplin, kalau saya 
pikir. Ya, untuk sekarang ini tanggung jawab, 
komitmen, dan harus disiplin. []
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KRESNAYANA YAHYA
DIREKTUR ENCIETY BUSINESS CONSULT 

SINERGI PERAN UNTUK 

KULTUR PERSAINGAN YANG 

LEBIH BAIK

M
enghadapi era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), nampak bahwa persaingan mulai terjadi 
di beberapa sektor seperti investor asing dan sumber daya manusia asing yang telah banyak 
menetap di negeri ini. Lalu bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi persaingan dari 
berbagai lini. Untuk itu, Tim Redaksi “Kompetisi” bertemu untuk berbincang dengan salah 
satu pakar bisnis yang merupakan Direktur Enciety Business Consult yaitu Kresnayana Yahya.

Kresna, yang juga berprofesi sebagai dosen 
Jurusan Statistika ITS (Institut Teknologi 
Surabaya) menyampaikan sudut pandang 
tentang kultur persaingan terutama yang 
terjadi di Jawa Timur dan Surabaya. Kresna 
menjelaskan bahwa keadilan belum dijadikan 
sebagai aturan untuk bersaing. Regulasinya 
belum jelas antara perusahaan besar dan kecil. 
Hal ini menghambat terjadinya persaingan 
yang seimbang. Hingga saat ini aturan masih 
diberlakukan sama antara pelaku usaha besar 
dan kecil, seharusnya hal tersebut berbeda 
karena pelaku usaha kecil tidak dapat 

menyaingi pelaku usaha besar dengan aturan 
yang berlaku. 

Bahkan di pasaran saat ini suatu perusahaan 
tertentu, misal telekomunikasi menjual 
kepada konsumen untuk membeli produk 
paket / bundling atau buy one get one, sementara 
konsumen tidak membutuhkan keseluruhan 
paket tersebut. Hal ini dapat dikatakan 
monopoli secara tidak langsung karena 
perusahaan memaksakan agar konsumen 
mengkonsumsinya dan konsumen harus 
membayar lebih. Bahkan di sektor lainnya 
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promosi digunakan dengan cara yang tidak 
sehat. Hal tersebut menimbulkan asimetri 
information di mana akses informasi menjadi 
cara berkompetisi yang tidak sehat. Untuk 
mengatasinya dibutuhkan regulasi yang jelas.

Menurutnya, persaingan usaha tidak sehat di 
Indonesia dapat ditemukan misalnya pada 
beberapa sample seperti pada industri farmasi 
di mana ditemukan penjualan harga yang 
tidak rasional karena terlalu tinggi sehingga 
struktur harganya dapat mematikan/
merugikan konsumen; perusahaan rokok 
di mana induk perusahaan besar membuat 
dan membangun perusahaan rokok yang 
lebih kecil sehingga mematikan perusahaan 
kecil lainnya; perusahaan supply charge 
diduga terdapat kartel terselubung dan 
satu perusahaan membuat berbagai anak 
perusahaan.

Untuk mengatasi dan mengontrol praktek 
persaingan usaha di Indonesia maka KPPU 
harus berperan besar, Untuk itu, seharusnya 
negara membangun sistem dan menyediakan 
perangkat serta fasilitas bagi KPPU. Dalam hal 
ini Kresna menilai bahwa pemerintah gagal 
mengatur (government failed) laju perputaran 
barang dari pelaku usaha ke konsumen. 

Menurut Kresna hal lain yang perlu 
diperhatikan adalah memberikan pemahaman 
dan mendidik para pelaku usaha agar 
melakukan kompetisi dengan cara yang 
sehat tetapi yang terjadi adalah pelaku usaha 
lokal berkompetisi dengan cara mengakali 
konsumen untuk mendapatkan keuntungan 
dari konsumen. Jika polanya seperti itu 
bagaimana Indonesia mampu bersaing 
dengan pelaku usaha dan produk asing 
terutama dalam menghadapi MEA. Untuk 
itu, menurutnya dalam undang-undang 
persaingan usaha seharusnya ada klausul 
tentang mengedukasi para pelaku usaha.

Di sisi lain, Kresna menyampaikan bahwa 
sistem pelaporan data industri pada tiap 
sektoral sangat buruk. Pemerintah tidak 
memiliki upaya untuk melakukan dan 
membuka data dari pelaku usaha secara 
keseluruhan. Metode yang digunakan hingga 
saat ini masih menggunakan pola lama sejak 

tahun 80-an. Sehingga data statistik yang 
dimiliki pemerintah hanya angka sebagian 
dari angka sebenarnya yang disimpan oleh 
pelaku usaha. Perlu diketahui bahwa di 
pemerintahan sistem awareness competition 
policy tidak berjalan.   

Kresna menyampaikan bahwa di negara lain 
terdapat asosiasi usaha. Sebaiknya KPPU 
mensyaratkan agar industri-industri yang 
seragam harus memiliki asosiasi usaha. 
Fungsi asosiasi ini agar para pelaku usaha 
baik yang awam dan profesional terfasilitasi 
terutama dalam hal saran pertimbangan 
dalam menjalankan usahanya. Perusahaan-
perusahaan di luar negeri selalu menjalankan 
usahanya dengan hati-hati dan menghindari 
resiko. Untuk itu, dibutuhkan adanya asosiasi 
pelaku usaha.

Menurutnya gagasan persaingan usaha harus 
didaulatkan pada kelompok usaha kecil 
pada khususnya karena usaha kecil rentan 
melakukan kecurangan tradisional dalam 
melakukan persaingan seperti menggunakan 
bahan baku yang tidak berkualitas. Instrumen 
kompetisi seharusnya dapat berjalan karena 
adanya pengawasan, sertifi kasi dan kualifi kasi 
dari pemerintah tetapi sayangnya Indonesia 
tidak memiliki business monitoring. 

Kresna mengusulkan bahwa sebaiknya 
dibuat sebuah komite di mana berkumpul 
para pakar yang kompeten untuk melakukan 
evaluasi tindakan pelaku usaha. Mengambil 
contoh seperti di Inggris memiliki 2 komite 
yaitu komite yang berasal dari pebisnis 
dan komite yang berasal dari ahli. Komite 
tersebut berkumpul setahun sekali untuk 
saling bertukar informasi dan pikiran tentang 
formula competition. Selanjutnya hasil pikiran 
tersebut dibawa ke komite pengawasan 
persaingan usaha. Dalam hal ini, sebaiknya 
Indonesia memiliki lembaga konsultasi yang 
mampu bersinergi dengan pemerintah dalam 
hal persaingan usaha. Indonesia tidak memiliki 
science technology policy yang tujuannya ke arah 
pengembangan, pendidikan, aplikasi, industri 
dan kegiatan pengembangan lainnya. Pada 
hakikatnya intelectual science technology belum 
memiliki tempat di Indonesia.[]
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PENEGAKAN HUKUM

KPPU GELAR SIDANG PERDANA DUGAAN 
KARTEL DAGING SAPI

K
omisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) menggelar sidang perdana 
dugaan kartel sapi Jabodetabek, Selasa 
(15/92015).  Majelis Komisi dipimpin 

oleh Chandra Setiawan dan beranggotakan 
Sukarmi, Kamser Lumbanradja, Saidah 
sakwan, dan Munrokhim Minsanam.

Agenda sidang perdana adalah penyerahan 
laporan dugaan pelanggaran (LDP). Sidang 
perdana ini digelar setelah KPPU melakukan 
serangkaian investigasi dan monitoring 
terhadap harga daging sapi yang melonjak 
tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Dalam 
sidang ini, terdapat 32 feedloter yang menjadi 
terlapor, namun dua feedloter tak menghadiri 
sidang.

Perusahaan-perusahaan penggemukan sapi 
yang dipanggil tersebut merupakan pemasok 
daging sapi untuk Rumah Potong Hewan 

(RPH) yang berada di wilayah Jabodetabek, 
Subang, Karawang dan Bandung.

“Feedloter diduga melanggar pasal 11 dan 19 
huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang larangan praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat di Jabodetabek,” 
ujar Chandra.

Selanjutnya, para terlapor diberi tenggat 
waktu satu minggu untuk memberikan 
tanggapan atas tuduhan dugaan pelanggaran, 
yakni dengan pengajuan bukti-bukti dan saksi 
ahli. “Satu minggu harus disiapkan. Kalau 
data harus dibantah dengan data, sebaliknya 
kesaksian juga harus dengan kesaksian. 
Bahwa investigator menyatakan ada kartel 
dalam daging sapi ini. Sidang kedua akan 
digelar pada 22 September mendatang,” ujar 
Chandra. []
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KPPU GELAR SIDANG LANJUTAN DUGAAN 
KARTEL DAGING SAPI JABODETABEK

K
omisi Pengawas dan Persaingan Usaha 
(KPPU) kembali menggelar sidang 
lanjutan sidang kasus dugaan kartel 
daging sapi, Selasa, (22/9/2015).

Sidang ini digelar sesuai Perkara Nomor 10/
KPPU-1/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 
11 dan Pasal 19 huruf c Undang-undang (UU) 
Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Dalam agendanya, sidang tersebut membacakan 
laporan pembelaan 32 perusahaan penggemukan 
sapi, baik secara lisan maupun secara laporan 
yang diserahkan langsung tanpa dibacakan.

Dalam sidang tersebut tanggapan terlapor 
disampaikan secara lisan dan tertulis selama 
sidang. Beberapa bantahan yang disampaikan 
oleh terlapor antara lain kenaikan harga 
daging sapi bukan karena ada kesepakatan 
pengendalian pasokan melainkan akibat 

naiknya beban produksi yang dipengaruhi oleh 
pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. 
Sementra itu, beberapa terlapor membantah 
mempunyai pangsa pasar yang cukup besar 
untuk mempengaruhi harga daging sapi yang 
beredar di pasaran.

Sebagian besar terlapor sudah mengajukan 
nama-nama saksi dan calon ahli. Selanjutnya, 
para terlapor ini akan saling membuktikan data-
data yang mereka miliki dengan investigator 
KPPU. Terlapor diberikan waktu oleh Majelis 
Komisi untuk memberikan tanggapan dan 
tambahan hingga 25 September 2015. Kemudian, 
Majelis Komisi akan mempelajari tanggapan dan 
memberikan rekomendasi.

Selanjutnya, jika terlapor terbukti melakukan 
praktik kartel, maka sesuai Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 
pelaku usaha akan diganjar denda di rentang 
minimal 1 miliar dan maksimal 25 miliar. []
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PENCEGAHAN

PASTIKAN PASOKAN DAGING SAPI, 
KETUA KPPU LAKUKAN SIDAK KE RPH

K
etua Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf dan 
Wakil Ketua KPPU R. Kurnia Sya’ranie 
melakukan sidak ke Rumah Potong 
Hewan (RPH) di Semanan, Kalideres, 

Jakarta Barat (11/8/2015). KPPU mencoba 
memastikan bahwa pasokan daging yang saat ini 
menjadi masalah juga terjadi di RPH.

Kunjungan ini sendiri merupakan bagian dari 
kerja pengawasan yang saat ini sedang dilakukan 
tim KPPU terhadap kenaikan harga daging sapi. 
Dugaan sementara penyebab kelangkaan daging 
sapi ini adalah karena permainan kartel.

“Sekarang ini KPPU akan melengkapi data dulu, 
sesuaikan dengan kewenangan kita. Kita juga 
mau melakukan kerja-kerja advokasi bahwa 
pemerintah memiliki andil kenapa terjadi 
kelangkaan sapi seperti sekarang ini, dan tentu 
ini soal kebijakan,’ ujar Syarkawi saat blusukan 
ke RPH semalam.

Syarkawi mengatakan, kunjungannya di 
malam hari ini adalah untuk mendengarkan 
langsung keluhan pengelola RPH tentang 

bagaimana fenomena kelangkaan daging sapi. 
Nantinya, temuan-temuan di lapangan ini akan 
KPPU jadikan pertimbangan untuk mendesak 
pemerintah agar kebutuhan impor daging sapi 
ini bisa dikaji lebih dalam lagi.

“Tidak hanya mendesak pemerintah, KPPU juga 
akan panggil semua feedloter sampai dengan 
RPH. Jika nanti ditemukan kartel, tentu KPPU 
akan lakukan tindakan hukum sesuai UU No. 
5 Tahun 1999. Jelas, kita akan berusaha perkuat 
data dan bukti soal dugaan kartel daging sapi 
ini,” tegas Syarkawi.

Sementara itu, pengelola RPH Semanan Almunir 
Mukhtar mengutarakan bahwa sudah seharusnya 
pemerintah juga memperhatikan rumah-rumah 
pemotongan hewan. Dirinya berharap agar RPH 
yang ia kelola juga mendapat jatah pasokan sapi 
potong.

“Saya berharap KPPU juga bisa membantu 
keadaan menjepit yang terjadi di RPH sekarang 
ini. Bulog juga saya harap bisa aktif memberikan 
tawaran ke kami,’ harap Almunir. []
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PENCEGAHAN

TERKAIT PEMUSNAHAN UNGGAS, 
KPPU SEGERA PANGGIL GPPU

T
erkait dengan adanya 
pemusnahan unggas, KPPU 
akan segera memanggil 
Gabungan Perusahaan 
Pembibitan Unggas (GPPU) 

pada hari Rabu ini, 30 September 2015. 
Pemanggilan ini dilakukan untuk 
mengklarifi kasi kesepakatan pemusnahan 
enam juta bibit ayam atau parent stock 
(PS) yang dilakukan oleh 12 perusahaan 
pembibitan ayam. KPPU akan menilai 
apakah terdapat potensi dugaan kartel 
yang dilakukan perusahaan pembibitan 
tersebut, yaitu dengan cara membatasi 
produksi untuk mengontrol harga. Dalam 
proses klarifi kasi, diharapkan KPPU dapat 
memperoleh informasi yang jelas terkait 
permasalahan tersebut, sehingga dapat 
dilakukan langkah-langkah lebih lanjut 
sesuai dengan kewenangan KPPU, yaitu 
antara lain berupa saran pertimbangan 
dan atau penegakan hukum.

Dalam proses penelitian tersebut, KPPU 
akan menilai dasar dari tindakan terse-
but, apakah perbuatan atau kesepaka-
tan pemusnahan enam juta bibit ayam 
(parent stock) yang  dilakukan oleh Dir-
jen Peternakan   dan Kesehatan Hewan 
 bersama-sama dengan 12 perusahaan 
pembibitan ayam yang bergabung dalam 
GPPU berdasarkan pada peraturan pe-
rundang-undangan yang berlaku. Apabila 
tindakan tersebut tidak berdasarkan pera-
turan perundang-undangan yang berlaku, 
maka tindakan tersebut dapat berpotensi 
sebagai pelanggaran kartel sebagaimana 
diatur pada Pasal 11 Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prak-
tek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. Saat ini, KPPU juga masih melaku-
kan pengawasan dugaan kartel dalam in-
dustri daging ayam yang terdapat lonja-
kan harga daging ayam di pasar. []

Foto: bandung.bisnis.com
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TEMUI KPPU, HOLCIM MINTA SARAN 
TERKAIT PENGAMBILALIHAN SAHAM 
LAFARGE S.A.

B
ertempat di Ruang 
Market, Komisi Pen-
gawas Persaingan Us-
aha (KPPU) menerima 
konsultasi Holcim Ltd 

yang akan mengambilalih saham 
Lafarge S.A. Seperti diketahui, 
sebelumnya Holcim Ltd telah 
melakukan konsultasi awal pada 
26 Agustus 2015 ke KPPU. 

Saat ini pemberitahuan terkait 
pengambilalihan ini tercatat 

dengan nomor register A1 2815. 
Selanjutnya, penjelasan dan data 
yang diterima oleh KPPU akan 
dijadikan pertimbangan dalam 
proses penilaian. Waktu yang 
dibutuhkan untuk penilaian 
adalah 90 hari, yakni untuk menilai 
apakah pengambilalihan saham 
Lafarge S.A oleh Holcim Ltd ini 
akan berpotensi mengakibatkan 
praktek monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat atau tidak. []
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Klinik Konsultasi

PERTANYAAN

Saya konsultan di salah satu fi rma hukum yang berdomisili 
di Jakarta dan bertindak sebagai konsultan hukum 
dari sebuah asosiasi. Saya ingin bertanya, bagaimana 
pandangan KPPU mengenai telah ditandatanganinya 
kesepakatan bersama di bidang industri sawit. Hal ini 
juga terkait dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 11/
Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifi kasi 
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang mewajibkan 
perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan 
usaha perkebunan untuk menerapkan sertifi kasi kelapa 
sawit berkelanjutan. 

Pertanyaan kami, bagaimana pandangan KPPU dengan 
UU No. 5 Tahun 199 terhadap eksitensi industri sawit ini?
 
Terima kasih atas jawabannya.

IH-Jakarta.

JAWABAN

Seperti diketahui, saat ini industri kelapa sawit 
telah memberikan kontribusi signifi kan terhadap 
pembangunan ekonomi Indonesia, mereka bisa 
bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk 
mencari solusi minyak sawit yang berkelanjutan untuk 
penggundulan hutan bebas, menghormati manusia dan 
hak-hak masyarakat, dan memberikan nilai pemegang 
saham. 

KPPU perlu melihat lagi apakah kegiatan bisnis di 
industri sawit yang akan dilakukan ini berdampak 
pada persaingan usaha tidak sehat atau tidak, termasuk 
adakah alasan efi siensi atau adanya standar untuk 
menyingkirkan kompetitor, karena kita juga melihat 
bahwa pelaku usaha berusaha untuk survive. Yang 
biasanya berkaitan dengan perjanjian adalah Pasal 5 
tentang Penetapan Harga dan Pasal 15 tentang Perjanjian 
Tertutup. Tetapi kembali lagi ketika pasar untuk ekspor 
adalah pasar international, maka Indonesia tidak ikut 
campur tetapi perlu mewaspadai hukum persaingan 
usaha di negara lain. Selanjutnya, harus dicari terlebih 
dahulu pakar-pakar yang lebih tahu, batasan-batasan 
normatif sesuai perundang-undangan yang berlaku. 
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Klinik merger

PERTANYAAN

Saya dari dari kantor konsultan hukum di Jakarta ingin 
sekali mengetahui bagaimana penerapan Pasal 5, 11, 15, 
16 dan 19 pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat khususnya dalam kegiatan kerjasama 
usaha.

Terima kasih atas jawabannya.
     
       
 
S-Jakarta.

JAWABAN

Seperti diketahui, untuk melihat sebuah kegiatan kerjasama usaha, KPPU 
memandangnya dengan menggunakan pendekatan praktis dan normatif. Apapun 
yang dilakukan oleh pelaku usaha (business action), pelaku usaha juga harus 
membuktikan dalam business action-nya bahwa tidak akan melanggar peraturan 
dan menunjukkan pro terhadap persaingan. Selain itu, pada dasarnya pelaku 
usaha pasti memiliki tujuan yang baik dan kebanyakan kasus yang ditangani 
KPPU biasanya karena ketidaktahuan pelaku usaha atau kelalaian, itu sebabnya 
pelaku usaha lebih sering menggunakan jasa konsultan hukum untuk melakukan 
konsultasi, padahal menggunakan jasa ekonom (baca: bayar) juga perlu untuk 
menilai aspek kompetisinya. Selanjutnya, dalam proses penggabungan usaha, 
harus dilihat lagi aspek/prinsip kenapa perusahaan tersebut didirikan. Misalnya 
bergerak di bidang apa, besarannya apa saja dan market share-nya berapa



KARTELIS

Perlahan namun pasti, kartel sudah merajai negeri ini. Bisa 
jadi kartel sudah seusia NKRI tercinta ini. Para pelaku kartel, 
kartelis menjalankan patgulipat mengatur, memainkan harga 
daging, beras, minyak goreng, garam dan komoditas pangan 
lainnya. 

Pada akhirnya kartelis telah mengantarkan rakyat Indonesia pada kondisi 
ekonomi yang timpang, monopolistik sampai dengan oligopolistik. 
Mereka – kartelis – kerap kali membuat rakyat megap-megap karena 
kebingungan dengan harga yang bolak-balik naik. Rakyat menjerit, 
kartelis bersuka cita. 

Akui saja, para kartelis ini tak punya nurani. Mereka tak mungkin 
berpikir bahwasannya operasi pasar (OP) yang kerap menjadi jurus 
pemerintah itu membutuhkan dana besar. 

Yang ada ada di pikiran mereka hanya satu, untung. Maka tak aneh 
jika ada pihak atau ahli yang mengatakan bahwa kartelis untungnya 
mencapai triliunan rupiah. Tak heran pula jika kemudian akan muncul 
praktek suap, sampai kemudian KPK melakukan tangkap basah dalam 
persoalan suap daging sapi beberapa waktu lalu.

Proses investigasi dugaan kartel dalam impor daging sapi Jabodetabek 
hanyalah segelintir kecil dari kegiatan kartel di negeri dan sudah 
menggurita. Namun, tentu saja kartel ini tetap bisa diberantas. 

Melalui payung hukum  UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kartel jelas bisa 
diungkap. KPPU sebagai lembaga pengemban amanah UU ini tentu 
tidak bisa berjalan sendirian. Kerja sama antar pihak dengan Polri, 
Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian 
Perekonomian harus terus diperdalam. Jika semua berjalan seiring, kartel 
tak akan berkutik lagi di negeri ini. 

Jika itu bisa diwujudkan, bangsa ini bukan saja terbebas dari belenggu 
kartel, tapi juga  bakal menikmati harga pangan  yang stabil dan 
terjangkau. Berkat mekanisme pasar yang sehat, adil, dan bebas distorsi, 
para petani dan peternak di dalam negeri  bisa sejahtera. Yakinlah!
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