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Akhir dari setiap perjalanan adalah sebuah catatan. Catatan yang 
selalu memberi makna bahwa perjalanan yang ditempuh adalah 
sebuah petualangan, tantangan, pelajaran, dan pengetahuan. Dalam 

perjalanan ada banyak kisah yang sebagian besar tidak mampu diungkap 
dengan kata-kata dan tidak sepenuhnya berhasil ditulis dengan tinta. Selalu 
ada bagian dalam setiap perjalanan yang disimpan sendiri dalam hati dan 
memori para pelakunya. 

Sebuah perjalananan, ke mana pun arahnya, adalah sebuah langkah 
spiritual. Di dalamnya bukan sekedar terselip keinginan, namun juga amanah 
Tuhan, sebaik atau seburuk apapun pengalaman itu. Perjalanan dengan 
demikian sebuah proses untuk mematangkan dan mendewasakan kepribadian. 

Sebuah perjalanan juga dalam banyak hal adalah cara Tuhan, yang 
siapapun orangnya tidak menyadarinya, menitipkan amanahnya. Saat 
perjalanan mendekati akhir, banyak yang baru menyadari ternyata 
merekalah yang terpilih membawa amanah Tuhan. Demikian juga lima 
tahun Komisioner KPPU mengabdi, bekerja, dan berkarya dalam usaha 
untuk menegakkan hukum persaingan adalah sebuah perjalanan. Jalan 
yang bagi kebanyakan dari mereka tidak pernah terpikirkan, tahu, dan 
merencanakan sebelumnya. 

Kata-kata, kebijakan, putusan, dan bahkan canda serta celoteh mereka telah 
menjadi bagian dari sistem dimana mereka mengabdi selama lebih dari 5 tahun. 
Kita akan selalu mengenang mereka yang telah mengabdikan waktu, tenaga, 
dan pikiran untuk kemajuan KPPU dan bangsa ini. Selintas nama-nama itu akan 
membuat kita rindu dengan suasana yang mereka bangun dan coba ciptakan. 

Edisi Majalah Kompetisi ke-31 ini adalah edisi khusus yang berisi sebuah 
catatan yang sangat singkat tentang sebuah perjalanan. Bahkan jauh lebih 
singkat dari rangkaian waktu yang sudah dilalui oleh para Komisioner yang 
berasal dari latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Saat mereka 
bergabung dengan KPPU pertama kali, ada mimpi dan obsesi yang hendak 
mereka realisasikan. Mimpi besar tentang sebuah lembaga yang sangat penting 
dan strategis bagi kesejahteraan masyarakat. Ada harapan-harapan yang 
mereka letakkan agar peran yang mereka berikan memberi dampak yang 
berarti bagi masyarakat saat ini.

Dan dengan cara yang sangat sederhana inilah Majalah Kompetisi 
memberi apresiasi, penghormatan, dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada para Komisioner; Bapak Ir. Tadjuddin Noer Said, Bapak Erwin 
Syahril SH., Bapak Benny Pasaribu Ph.D, Bapak Prof. Dr. Tresna P. 
Soemardi, Bapak Prof. Dr. Ahmad Ramadhan Siregar, Bapak Dedie S. 
Martadisastra,  Bapak Didik Ahmadi, Ibu Dr. Anna Maria Tri Anggraini 
SH. MH., Ibu Dr. Sukarmi SH. MH., dan Bapak Dr. Yoyo Arifardhani. 
Terima kasih atas semua yang diberikan. Semoga Tuhan yang Maha Esa 
memberikan kebaikan bagi kita semua.

Pemimpin Redaksi
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Muhammad Nawir Messi 
bukan orang baru dalam 
bidang persaingan usaha. 

Jauh sebelum menjadi Komisioner 
KPPU, alumni Australian National 
University (ANU) ini bahkan ikut 
merumuskan studi yang  menjadi 
cikal-bakal lahirnya UU No. 5 
Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. Pria yang lahir 
di Makassar 1 Desember 1957 
ini pernah menduduki jabatan 
Direktur Eksekutif beberapa 
bulan setelah KPPU berdiri. Boleh 
dikatakan, Nawir Messi terlibat 
aktif tidak hanya dalam proses 
kelahiran, namun juga ikut berusaha 
membesarkan  pembangunan sistem 
di KPPU.

Latar belakang Nawir Messi 
memang ekonom. Selepas lulus 
dari Fakultas Ekonomi Universitas 
Hassanuddin jurusan Ekonomi 
Pertanian, ia bekerja di The Center for 
Policy and Implementation Studies 
(CPIS), lembaga riset kerjasama 
antara The Harvard Institute for 
International Development (HIID) 
dengan Pemerintah Indonesia. Ia 
juga ikut mendirikan Institute for 
Development Economy and Finance 
bersama Faisal Basri dan Didik 
Rachbini. Di era pemerintahan 
Gus Dur, ia juga diangkat sebagai 
anggota Dewan Maritim Nasional. 

Ia mengakui bahwa dunia 
r iset  adalah dunianya.  Dan 
dari risetlah persinggungannya 
dengan dunia persaingan usaha 
dimulai. Ketika terlibat memimpin 

satu tim riset besar di bawah 
Fakultas Ekonomi UI mengenai 
The Nature of Competition in 
Indonesia, terungkap bahwa selama 
berpuluh tahun Indonesia hampir 
tidak punya budaya persaingan. 
Menurutnya hal ini disebabkan 
tingginya budaya gotong royong 
yang ketika diartikan secara negatif 
menjadi lahan subur bagi terjadinya 
pelanggaran persaingan usaha. 

Dituturkannya, sejak kecil ia 
selalu ingin menjadi bagian dari 
setiap proses perubahan. Tentu 
saja bukan dengan menjadi politisi, 

walau diakuinya saat ini nyaris 
tidak mungkin menjadi bagian dari 
proses perubahan tanpa menjadi 
politisi. Oleh karena itu, ketika 
datang kesempatan mewujudkan 
mimpi itu tanpa harus menjadi 
yang tidak diinginkannya, ia segera 
menyambarnya. Dengan harapan 
dapat melakukan pembenahan 
sesuai dengan obsesinya yang selalu 
ingin mengambil bagian dalam 
setiap proses perubahan kebijakan, 
ia menceburkan diri ke dalam 
wilayah baru, bergabung dengan 
KPPU.

Menjadi pembicara dalam seminar APEC di Bali, 11 - 13 Juni 2008.



6 Edisi 31 n 2011

PROFIL KOMISIONER

Ketika memutuskan menjadi bagian dari KPPU, 
baik sebagai Direktur Eksekutif maupun sebagai 
Komisioner KPPU periode 2006-2011, ia melihat 
pencapaian yang berhasil diraih KPPU cukup banyak. 
KPPU menurutnya telah mendorong persaingan dan 
menghidupkan ekonomi di Indonesia. Kesempatan 
menjadi terbuka besar bukan hanya bagi perusahaan-
perusahaan besar, namun juga bagi semua pelaku usaha 
yang memiliki keinginan kuat untuk terjun dalam pasar.

Selain itu, menurutnya sektor-sektor tertentu yang 
kental nuansa monopoli dan oligopolinya makin 
berkurang seiring dengan semakin gencarnya advokasi 
persaingan dan penegakan hukum yang dilancarkan 
KPPU. Dari sisi inovasi, dengan kesadaran tentang 
persaingan, telah memaksa dan memacu pelaku 
usaha untuk kreatif agar dapat bertahan di pasar. 
Pemberdayaan ekonomi yang lahir dari pertarungan 
persaingan yang sengit pun pada akhirnya membawa 
manfaat bagi semua pihak yang bersedia untuk bekerja 
keras.

Hanya saja diakuinya meskipun hal tersebut 
dapat diistilahkan sebagai improvement, namun 
improvement tersebut sudah dapat dikatakan memadai 
atau tidak, inilah yang masih menjadi pekerjaan 
rumah KPPU. Masih banyak persoalan yang tersisa. 

Persaingan usaha yang sehat belum terlalu dikenal di 
banyak sektor. Masih banyak hal yang harus dibenahi, 
baik dari sisi perilaku dunia usaha maupun dari sisi 
kebijakan ekonominya.

Di samping itu, masih terdapat resistensi yang sangat 
kuat dari banyak pihak. Terlebih dari pelaku usaha 
yang merupakan salah satu sasaran dari penegakan 
hukum dan kebijakan persaingan, termasuk pelaku 
usaha-pelaku usaha besar. Dari sisi pemerintah pun hal 
ini masih terlihat. Meski resistensi itu tidak ditunjukkan 
secara langsung, namun dirasakan dari kurangnya 
perhatian pemerintah terhadap kelembagaan KPPU. 
Kurang terfasilitasinya KPPU dari sisi kelembagaan 
inilah yang menjadi salah satu penyebab kerja KPPU 
belum maksimal.

Nawir Messi memang keluarga peneliti dan 
akademisi. Istrinya, Ani Septiani Adiwinata, yang 
menempuh pendidikan S3 di the Australian National 
University, adalah juga peneliti dan dosen di Institut 
Pertanian Bogor (IPB). Meskipun banyak yang 
mempertanyakan keputusan Nawir Messi untuk 
meninggalkan pekerjaan sebagai konsultan yang tentu 
saja lebih menjanjikan dibanding berkarir sebagai 
Komisioner di KPPU, ia bersyukur bahwa keluarga, 
terutama istri yang juga sesama peneliti, sangat 
mendukung kiprahnya. Meski tentu saja, untuk itu 
banyak hal yang harus dikorbankan, termasuk dapur 
keluarga. 

Pria penggila buku, dengan jumlah koleksi buku 
ratusan yang sering ia pinjamkan ke para mahasiswanya 
ini, mengungkapkan bahwa ilmu, prinsip, dan sikap 
hidup yang benarlah yang coba ia tularkan dan wariskan 
ke anak-anaknya sebagai bekal mereka untuk tetap 
survive dalam kondisi seperti apapun. Baginya hidup itu 
sederhana saja, sesederhana aliran air. Ikuti saja arusnya, 
jangan hidup dengan pembatasan. Ketika mampu berfikir 
tanpa batas itu, semua hal akan menjadi mungkin.

Prinsip hidup benar itu juga yang dengan konsisten 
ia jalankan selama bekerja di KPPU. Berhadapan 
dengan pelaku usaha kelas kakap yang berperkara 
di KPPU adalah hal yang umum ditemuinya selama 
bertindak sebagai Majelis Komisi berbagai perkara 
dugaan pelanggaran persaingan di KPPU. Tekanan dan 
godaan juga kadang datang menghampiri. Namun ia 
memegang prinsip hidup bahwa ukuran kebahagiaan 
bukan pada uang, mobil, dan rumah mewah, tapi 
lebih pada telah banyak melakukan sesuatu untuk 
orang banyak tanpa harus mengorbankan prinsip-
prinsip etika. Dan dengan prinsip-prinsip seperti itu 
ia mensyukuri ia tidak pernah masuk lubang, tidak 
terseret kesana kemari. n
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Penampilannya lembut dan 
murah senyum.  Tutur katanya 
datar dan jauh dari intonasi 

gelegar. Kaca mata bulat yang selalu 
dikenakannya mencerminkan sosok 
pria kelahiran Palembang 56 tahun 
yang  lalu ini sebagai ilmuwan yang 
selalu berbicara berdasarkan data 
dan analisa. Prof. Dr. Tresna P. 
Soemardi, demikian nama lengkap 
Guru Besar di Fakultas Teknik 
Universitas Indonesia ini, bersedia 
mendengar dan tidak menggurui saat 
menjelaskan persoalan-persoalan 
yang ia paparkan. Di tengah-tengah 
kesibukannya sebagai Komisioner 
Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU), Pak Prof, demikian 
beberapa kerabatnya memanggil, 
menerima Majalah Kompetisi 
untuk berbincang-bincang sekitar 
KPPU, mimpi dan obsesinya dalam 

masalah-masalah persaingan usaha.
”Alasan  saya  bergabung 

di KPPU, salah satunya karena 
KPPU merupakan dunia nyata 
dengan segudang permasalahan 
dunia usaha,” jelasnya saat 
Majalah Kompetisi bertanya latar 
belakang alumni Teknik Mesin 
Institut Teknologi Bandung (ITB) 
ini bergabung di KPPU. ”Alasan 
lain, karena saya ingin memberi 
kesempatan bagi yang muda-muda 
di kampus agar bisa berkiprah 
seperti saya di dunia penelitian, 
meraih gelar profesor dan mengabdi 
pada dunia pendidikan,” tuturnya.  
Alasan lain pria yang berhasil 
meraih gelar doktor di Ecole de 
Central Paris, Perancis ini, adalah 
latarbelakangnya yang pernah 
terjun ke dunia usaha. ”Dunia usaha 
merupakan hal biasa saya hadapi 

sebelumnya,” ungkapnya.
Sosok Tresna memang senang 

dengan ilmu pengetahuan. Saat 
kuliah, selain teknik mesin ia juga 
berhasil menggondol gelar sarjana 
ekonomi. Luasnya wawasan dan 
pengetahuan mantan Ketua KPPU 
Tahun 2009-2010 ini membuat ia 
menikmati berkarir di KPPU sebagai 
Komisioner. Masalah-masalah yang 
muncul di KPPU memang tidak 
hanya menantang melainkan banyak 
membuka wawasan tentang berbagai 
hal selain dunia usaha. Sebagai guru 
besar, peneliti, mantan pengusaha 
dan sekaligus dosen di sejumlah 
kampus ternama, baginya KPPU 
telah menjadi muara pengetahuan 
yang sebenarnya.

”Kita harus memperkaya ilmu 
dari berbagai bidang. ”Kita butuh 
konektifitas dengan bidang ilmu lain 
untuk membantu menyelesaikan 
masalah-masalah sosial,” ujarnya 
saat ditanya mengenai hobinya 
yang senang dengan berbagai ilmu 
pengetahuan. Ia juga menekankan 
bahwa background pendidikan 
teknik mengajarkannya tentang 
sistem. ”Saya sebagai insinyur, 
selalu menggunakan cara pandang 
sistem. Saya menganalogikan sistem 
tersebut di KPPU. Pandangan sistem 
tersebut membekali saya dalam 
membahas perkara-perkara dan 
kajian-kajian di KPPU,” jelasnya 
panjang lebar. Menurutnya, tanpa 
pendekatan sistem, ia tidak bisa 
membaca fenomena-fenomena yang 
terjadi dalam dunia usaha

M e n u r u t  Tr e s n a ,  K P P U 
merupakan lembaga yang bertugas 
menanamkan nilai-nilai persaingan 
usaha sehat. ”Menurut saya, 
penanaman nilai merupakan tugas 
dakwah. Tidak hanya itu, kita 
juga diberi kewenangan untuk 
melakukan law enforcement . 
Law enforcement merupakan 
tugas berat,” katanya. Baginya, 
KPPU merupakan lembaga yang 
unik, karena selain melakukan 
dakwah, KPPU juga melakukan law 
enforcement.

Tresna bercerita, di Amerika, 
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US-FTC (Uni ted  S ta te -Fa i r 
Trade Commission) begitu kuat 
menanamkan nilai-nilai persaingan 
usaha sehat. Dalam melakukan law 
enforcement, US-FTC mendapat 
dukungan dari FBI (Federal Bureau 
Investigation). Bahkan US-FTC 
ditempatkan sangat kuat dan Obama 
pun sangat sungkan terhadapnya. 
Hubungan baik US-FTC dengan 
FBI dilakukan guna membangun 
basis data yang kuat. ”Seharusnya 
kita (KPPU) juga mencontoh seperti 
mereka. Sekarang, apakah hubungan 
kita dengan kepolisian dan lembaga 
peradilan sudah sedemikian erat 
seperti Amerika?” tanyanya.

Kesadaran pemerintah akan 
pentingnya KPPU masih rendah. 
KPPU bukan lembaga ad hoc. 
KPPU merupakan  l embaga 
permanen yang sangat diperlukan. 
Tresna berpendapat, negara kita 
membutuhkan kesadaran Indonesia 
incorporate. Artinya, nilai persaingan 
usaha harus mainstreaming di dalam 
tugas pemerintah. Oleh karena itu, 
kita harus menjelaskan dan memberi 
pemahaman secara terus menerus 
kepada pemerintah. Sehingga 
pada akhirnya, tercipta good will 
dari pemerintah. ”KPPU butuh 
dukungan kuat dari pemerintah. 
Lagi-lagi di Amerika, US-FTC dekat 
dengan pemerintah, sehingga tugas-
tugasnya didukung kuat,” kata 
Tresna. Begitupula dengan status 
kelembagaan, sama pentingnya 
dengan keberadaan KPPU. Menurut 
Tresna, untuk mendukung kinerja 
KPPU, sebaiknya Sekretariat KPPU 
berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Terlepas dari  segala per-
masalah an yang dihadapi Tresna 
di KPPU, ia merasa bahwa KPPU 
merupakan laboratorium yang 
nyata. ”Ketika saya menjadi Ketua 
KPPU periode tahun 2010, saya 
berusaha membangun manusia. 
Kita harus pandai-pandai melihat 
situasi dan kondisi, serta mengajak 
bersama membangun lembaga. 
Sebab, membangun lembaga adalah 
membangun manusia, sehingga 
mencapai suatu mindset yang 

”The Profesor” Band yang semua 
anggotanya adalah profesor. Ia juga 
menyukai fotografi. Menurutnya, 
seni merupakan soft skill yang 
penting, supaya manusia memiliki 
sisi kehalusan. ”Seni bagi saya 
adalah bagian dari sisi kelembutan 
manusia,” ujarnya.

Di akhir jabatannya ini, ia tetap 
berprinsip menjadi khalifah yang 
bermanfaat bagi lingkungannya. 
”Meskipun masa jabatan saya 
di KPPU telah berakhir, namun 
saya tetap berprinsip kita harus 
bermanfaat dan bekerja yang 
terbaik daripada kemarin. Kita 
harus berusaha untuk memberi 
nilai-nilai yang terbaik kepada 
kehidupan,” jelasnya menutup 
perbincangan. n

inkorporasi,” papar Tresna.
Prinsip hidup, pria yang sempat 

berkarir di BPPT ini adalah mengalir 
bak air. Ia berprinsip bahwa manusia 
adalah khalifah, yaitu makhluk 
yang diberi amanah Tuhan untuk 
memanfaatkan fenomena di dunia, 
dengan syarat menjunjung tinggi 
nilai-nilai kemanusiaan. Selain 
tipe pembelajar, Tresna juga begitu 
agamis. Satu hal yang selalu ia 
pegang adalah mengucap basmallah 
setiap memulai aktifitasnya dan 
berusaha mengerjakan tugas-tugas 
sebagai khalifah yang terbaik.

Tresna memang sosok panutan. 
Tidak hanya pintar dan agamis, 
dalam dirinya juga mengalir 
darah seni. Bagaimana tidak? 
Ia merupakan gitaris pada band 

PROFIL KOMISIONER

Salah satu artikel di sebuah majalah tentang The Professors, group band yang 
beranggotakan Guru-Guru Besar, dimana Pak Tresna menjadi pemain bass.
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Nama lengkapnya Dr. Sukarmi SH., MH. Biasa 
disapa Bu Karmi. Lahir di Nganjuk, Jawa 
Timur, Bu Karmi adalah alumni Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sejak tahun 
1991, penulis sejumlah buku ini duduk sebagai 
pengajar untuk mata kuliah Hukum Perdagangan 
Internasional, Hukum Kontrak dan Hukum Perbankan 
di almamaternya. Tampil dengan sosok yang tegas 
namun ramah dan mudah bergaul dengan siapa saja, 
Bu Karmi disenangi banyak bawahan. “Bu Karmi itu 
orangnya menyenangkan dan bicara apa adanya,” tutur 
salah satu staf di KPPU. Pribadi ini pula yang membuat 
peraih Doktor Universitas Padjajaran Bandung menjadi 
tempat mengeluh tentang berbagai hal. 

Ibu dari dua putri cantik ini memang terbilang 
muda saat meraih gelar doktor hukumnya. Namun di 
tengah kesibukan mengajar dan sebagai komisioner, 
Bu Karmi tetap memberi waktu bagi keluarganya. 
Bahkan ia menyempatkan diri di tengah liburan 
singkatnya mengajak anak-anaknya berenang. Karena 
ketegasan dan kemampuan memimpin yang diperoleh 
sejak menjadi mahasiswa, tahun 2010-2011, Bu Karmi 
didaulat menjadi Wakil Ketua KPPU, mendamping M. 
Nawir Messi. Tidak hanya berkutat di masalah hukum 
dan putusan, Bu Karmi juga sosok yang nyeni. 

Dalam berbagai momen, Bu Karmi sering didaulat 
untuk menyanyi. Darah seninya seakan tidak hanya di 
bidang tarik suara, ia juga hobi bermain ketoprak. Saat 
peringatan ulang tahun almamaternya, Bu Karmi ikut 
menari bersama penari di gedung seni wayang orang. Ia 
dengan luwes melenggak-lenggok memerankan tokoh 
dalam sesi yang dimainkan oleh para seniman Ketoprak 
Humor. Di tengah waktu senggangnya, Redaksi 
Majalah Kompetisi, Santy E. Irianty, Nanang Sari A., 
Messy Merista, dan Mega Kencana Sari, berkesempatan 
menyambangi beliau di ruang kerjanya untuk menggali 
pengalaman dan suka-dukanya sebagai anggota komisi 
periode 2006-2011. Berikut petikannya:
Selama 5 tahun mengemban tugas sebagai komisioner 
KPPU, apa saja obsesi dan mimpi-mimpi Ibu yang sudah 
dan belum terlaksana?

Hebatnya Ketika Putusan KPPU
Menjadi Bahan Khutbah Shalat Jumat

Visi pertama, menurut saya merupakan visi yang 
mulia adalah ingin menjadi komisioner yang betul-betul 
amanah dalam mengemban tugas, menjaga persaingan 
usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha. Ujungnya 
bagaimana mensejahterakan rakyat. Dan untuk itu, tidak 
bisa berjalan sendiri harus didukung oleh berbagai pihak. 

Selama lima tahun, visi tersebut saya kira belum 
semuanya tercapai. Karena, pertama, sampai hari ini 
sudah 5 tahun bahkan 10 tahun masih terdapat kendala 
utama mengenai kelembagaan KPPU. Kalau komisioner 
itu kan hit and run, 5 tahun diganti. Saya kira tidak akan 
menjadi persoalan. Tetapi ketika yang menjadi karakter 
auxiliary state, sebagai komisi KPPU harus dibangun 
secara kuat baik kelembagaan atau sekretariatnya. Harus 
establish dan kuat, memiliki sistem yang mantap sebagai 
penyangga utama yang terus-menerus melaksanakan 
tugas hariannya. Ketika kelembagaan belum mantap 
akan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. 

Beban ini menjadi obsesi yang harus segera terwujud 
entah dengan cara apa. Dan tentunya kendala utama yang 
sampai saat ini ada adalah kekurangan pada substansi 
UU mengenai status kelembagaan. Komisioner dan 
sekretariatnya sendiri secara eksplisit belum dimuat dalam 
undang-undang sebagai suatu lembaga negara dan pejabat 
negara yang sekretariatnya itu harus PNS. Saya kira itulah 
beban obsesi yang belum terwujud secara internal. 

Kemudia secara eksternal, saya melihat selama 5 tahun 
ini pemahaman tentang persaingan usaha belum dapat 
terserap secara merata di seluruh Republik ini. Hal ini 
juga merupakan beban bagaimana mensosialisasikan dan 
internalisasi di seluruh kalangan. Sebenarnya kita dapat 
mencanangkan semacam gerakan atau pendidikan dari 
tingkat dini dengan melihat segmennya. Mungkin jika di 
tingkat SD hanya berupa pemahaman tentang bagaimana 
persaingan yang sehat itu. 

Saat ini yang sudah ada hanya di perguruan tinggi 
dalam mata kuliah. Itupun belum merata di seluruh PTN. 
Saya kira jika nilai-nilai persaingan sudah ditanamkan 
sejak dini akan mampu meringankan beban KPPU. 
Apalagi komisioner dengan jumlah yang terbatas tapi 
harus dapat menjangkau seluruh wilayah Republik ini, 

Sukarmi
Komisioner KPPU
Periode 2006-2011
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saya rasa cukup berat. Kemudian didukung juga dari 
eksternal. Sayangnya kita belum memiliki koordinasi yang 
solid antara KPPU dengan stakeholder lain pada sektor-
sektor terkait di pemerintahan, hingga itu juga salah satu 
obsesi yang belum terwujud. 
Pengalaman apa yang paling berkesan bagi Ibu?

Kalau putusan, ada dua yang menurut saya memberikan 
dampak cukup luas bagi masyarakat. Yang pertama 
putusan Temasek. Saat itu saya bertindak sebagai majelis 
pemeriksa. Disitu banyak sekali tantangan dan godaan 
yang luar biasa dalam menangani perkara tersebut, tetapi 
alhamdulillah kita bisa menyelamatkan putusan kita 
dengan bagus dan kita lihat dampaknya cukup signifikan 
di masyarakat dan bisa dirasakan secara nyata, dimana 
terjadi penurunan biaya komunikasi.

Kedua, saya bertindak sebagai majelis dalam kasus 
di Batam masalah air, dimana air merupakan hal 
yang cukup vital bagi masyarakat. Putusan itu adalah 
putusan yang sangat diharapkan publik khususnya bagi 
masyarakat Batam. Masyarakat melihat bagaimana KPPU 
dapat merubah perilaku pelaku usaha sehingga mampu 
memberikan kemaslahatan terutama dalam penggunaan 
air, mendapatkan air yang bersih, serta pelayanan yang 
baik. Bahkan hebatnya, putusan KPPU tersebut menjadi 
bahan khutbah shalat Jumat di Batam. Artinya putusan 
tersebut sangat luar biasa dan diharapkan serta dirasakan 
langsung oleh masyarakat Batam. Air merupakan hal yang 
vital bagi kehidupan masyarakat. Jadi berapapun tarifnya, 
mahal sekalipun, akan tetap dicari. Tetapi dengan kondisi 
dilakukannya monopoli dengan posisinya, kemudian 
melakukan praktek monopoli, tentu masyarakat yang 
akan dirugikan.
Hambatan yang sering dihadapi dalam menjalankan tugas?

Mengenai masalah pribadi, saya sejak dulu sudah 
ter biasa meninggalkan rumah, bahkan sebelum di 
KPPU. Sebagai dosen saya tidak full di kampus, biasa 
terbang kemana-mana untuk penelitian. Mengajar 
di Brawijaya dan di beberapa kota di daerah sudah 
menjadi habbit saya dan tidak menjadi kendala 
untuk saya. Maka yang saya minta dari Tuhan 
adalah agar diberikan kesehatan untuk saya 
dan anak-anak saya, sehingga tidak ada 
beban saat menjalankan tugas. Saat anak 
saya sakit dan saya pun tidak fit, itu menjadi 
hambatan terberat untuk saya. Selain itu 
juga dalam manajemen keluarga, saya 
dengan suami memiliki komitmen 
bahwa saya sebagai wanita karir 
dan suami saya sangat mendukung, 
itulah kunci utama. Saat keluarga 
mendukung InsyaAllah tidak akan 
ada hambatan.
Menurut ibu apakah tagline KPPU 
“Persaingan Sehat Sejahterakan 
Rakyat,” sudah tercapai?

Jika kita lihat secara keseluruhan mungkin belum, 
tetapi bila kita ambil case per case dengan contoh per 
sektor, misalnya sektor komunikasi, saya kira itu sudah 
terwujud. Ditunjukkan dengan ada saving dana masyarakat 
yang sebelumnya habis untuk membeli pulsa atau biaya 
komunikasi. Jika dalam segmen kecil yaitu konsumen, ada 
dampak dari putusan KPPU yang bisa mensejahterakan 
rakyat. Tapi kalau secara keseluruhan, karena itu 
motto KPPU, ya harus dicapai terus menerus selama 
Republik ini dan KPPU masih berdiri. Ini karena ukuran 
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kesejahteraan rakyat itu sangat relatif 
sekali. Sama dengan tujuan nasional 
kita yang ada dalam pembukaan 
UUD, menciptakan masyarakat adil 
dan makmur. Kapan itu tercapai, 
yah selama berdiri republik ini, tidak 
ada batasnya. Tapi bila kita lihat per 
sektor dapat terukur.
Sebagai satu dari dua perempuan 
dalam deretan komisioner, apa Ibu 
merasa mendapat  perlakuan spesial 
atau ada stigma terkait kedudukan 
Ibu yang bekerja di sektor publik?

Saya merasa tidak ada diskri mi-
nasi saat saya menjadi komisioner. 
Menurut saya saat kita sudah 
masuk dan berani terjun ke dunia 
publik, berarti kita memiliki 
kemampuan dan kompetensi yang 
diuji, tidak dengan cara karena 
kita perempuan atau kita laki-
laki, kemudian perempuan harus 
sub-ordinat dari laki-laki. Kita 
sama-sama berada dalam tingkat 
kompetensi dan profesionalitas. Jika 
memang perempuan lebih mampu 
mengapa harus didiskriminasi. 
Tetapi memang stigma itu masih 
ada saat perempuan berada pada 
posisi dalam publik. Namun, secara 
pribadi saya tidak merasakan itu.
Bagaimana Ibu menghadapi tekanan 
dan godaan dari dalam dan luar?

Pekerjaan di KPPU itu tidak 
mudah. Yang kita hadapi bukan 
hanya pelaku usaha kecil tetapi juga 
besar, itu saya alami. Maka harus 

menanamkan moral karena itu ujian 
yang pertama. Jika moral kita kuat 
dengan godaan apapun, saya rasa 
kita tidak akan goyah. Saya punya 
keyakinan bahwa sifat manusia 
itu akan selalu merasa kurang. 
Tetapi dengan apa yang kita peroleh 
maka kita wajib bersyukur. Bila kita 
mensyukuri apa yang kita punya, 
kita tidak akan merasa kekurangan 
dan terus melihat ke atas. Itu yang 
membuat bahaya, sementara kita 
tidak mempunyai kemampuan 
sehingga akan mudah tergoda. 

Sedikit pengalaman yang pernah 
saya alami. Saat itu kondisinya 
bukan perkara, tetapi masih dalam 
monitoring. Ada seseorang yang 
ingin silaturahmi karena kebetulan 
kawan saat SMP. Setelah dia diskusi 
di ruangan saya, bercerita dan 
bernostalgia. Kemudian pada saat 
pamit, dia sodorkan amplop kepada 
saya. Saat itu juga saya tolak. Di 
KPPU berperkara dan berkonsultasi 
tidak dikenakan biaya. Tetapi jika 
Anda mengundang saya dalam 
kapasitas saya sebagai narasumber, 
pembicara, atau ahli, itu akan 
saya terima karena itu honor 
saya. Kemudian dia bilang ini 
sebagai uang rapat koordinasi. 
Saya katakan tidak, terima kasih. 
Itu hanya salah satu contoh kecil, 
masih banyak yang besar. Namun 
itu menjadi konsep bagi saya dan 
keluarga saya, kami tidak menerima 

sesuatu yang tidak halal karena 
tidak akan berkah. 

Kita juga tetap memper juangkan 
KPPU, mengapa sampai dengan 10 
tahun honor komisioner tidak naik. 
Kalau karyawan kemungkinan masih 
bisa naik, tetapi saat komisioner 
tidak naik, staf pun akan mentok 
tidak mungkin melebihi komisioner. 
Ini juga yang menjadi problem. 
Bila dihitung-hitung kita hidup di 
Jakarta dengan kalkulator merek 
apapun tidak akan cukup, jadi kita 
harus mensyukuri sehingga rezeki 
datangnya dari mana saja, tidak 
hanya dari KPPU karena kita mau 
berusaha.
Bagaimana memasukkan nilai-
nilai dan pendidikan moral pada 
anak-anak dengan waktu Ibu yang 
terbatas?

Bagi saya yang utama adalah kua-
litas bukan kuantitas. Komunikasi 
tetap berjalan antara suami dan anak 
saya. Alhamdulilah karena yang 
ikut dengan saya masih keluarga, 
jadi saya tenang saat meninggalkan 
anak saya. 
Apa harapan Ibu terhadap KPPU di 
masa depan?

Saya kira kiprah KPPU sangat 
diharapkan publik. Tidak ada 
satupun lembaga yang bisa menjadi 
wasit dalam persaingan usaha selain 
KPPU. Artinya, peran KPPU sangat 
penting dalam perekonomian, serta 
mengawal perekonomian nasional. 
Kita tidak bisa membayangkan bila 
tidak ada lembaga persaingan yang 
bisa mengontrol pasar, maka akan 
terjadi distorsi harga, kelangkaan 
barang, dsb. Itu akan berdampak pada 
berkurangnya kesejahteraan rakyat. 
Harapan kedepan, kelembagaan 
KPPU harus diperkuat dalam rangka 
mengawal mekanisme pasar dan 
bersinergi dengan lembaga-lembaga 
lain sehingga tercipta koordinasi 
yang baik. Kelemahan di Republik ini 
kan masalah koordinasi. Cenderung 
berjalan sendiri-sendiri dengan ego 
sektoralnya. Bila diwadahi dalam 
sistem koordinasi yang bagus, itu 
tentu akan menuju satu titik yang 
sama yaitu kesejahteraan rakyat. n

PROFIL KOMISIONER
Ko

le
ks

i p
rib

ad
i S

uk
ar

m
i

Bu Karmi (kanan) berperan sebagai Dewi Puyengan dalam Ketoprak Humor di 
Gedung Wayang Orang Barata.
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Amandemen UU
Cara Terbaik 

Tingkatkan Kinerja

Benny Pasaribu
Komisioner KPPU
Periode 2006-2011

Bicaranya tegas dan lugas. Bahkan terkesan kaku 
dan angkuh. Tidak jarang, jika yang dibicarakan 
sangat penting ia bergeming. Jika kata-kata bijak 

“don’t judge the book of its cover” dilanggar, pasti 
banyak yang kecele. Tetapi Benny Pasaribu agaknya 
tidak peduli. Ia hanya peduli pada apa yang ia pikirkan 
dan ia perjuangkan. Kalau itu adalah prinsip yang ia 
yakini benar dan baik, ia loyal dengan prinsip itu, dan 
ia berusaha untuk memperjuangkannya. Setidaknya 
itulah yang menonjol saat politisi dari partai PDIP ini 
memimpin Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Bisa jadi gaya pilihan perjuangan dan gaya 
kepemimpinan Benny di KPPU sudah menjadi model 
dan karakter. Sebagai mantan birokrat dan terjun di 
politik, pengalaman pria kelahiran Medan 53 silam ini 
terbilang mumpuni. Sebut saja sejumlah aktivitasnya 
di dunia sosial dan politik. Ia pernah duduk sebagai 
penasehat PB FORKI, Ketua HKTI era Prabowo 
Subianto, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, 
dan sederet aktivitas sosial lainnya. Saat ini Benny masih 
menjabat Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan 
Tani Indonesia (HKTI) pimpinan Oesman Sapta Odang.

PROFIL KOMISIONER
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Di birokrasi, Benny sempat 
menduduki posisi Deputi Menteri 
Kepala Badan Penanaman Modal 
dan Pembinaan BUMN. Jabatan 
ini tidak lama disandang karena 
alumni Ottawa University ini 
berhasil duduk di parlemen periode 
1999-2004. Posisi lain yang sempat 
diduduki Benny adalah Kepala Biro 
Perencanaan Departemen Koperasi 
dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 
Republik Indonesia.

Di dunia pendidikan, Benny 
berhasil meraih gelar doktor di 
Departement of Economics, Ottawa 
University, Canada. Tesisnya 
berjudul “Industrial and Trade 
Policies: A Multy-Sectoral Model 
with Increasing Returns to Scale 
and Imperfect Competition” dan 
spesialisasinya di bidang Industrial 
Organization, International Trade, 
General Equilibrium, menambah 
daftar keseriusan ayah dari Pangeran 
Vernon dalam bidang ekonomi. Ilmu 
yang digalinya di Canada, ia sebar 
tidak saja di birokrasi, melainkan 
di dunia sosial lainnya. Ia juga 

menyebar pengetahuannya di dunia 
kampus. Tercatat Benny memberi 
kuliah di FE Universitas Indonesia, 
di STIE Perbanas dan bahkan 
pernah mengajar di almamaternya 
di Ottawa University. 

Kompleksnya pengalaman dan 
pengetahuan Benny membuat kesan 
di atas berubah total. Terlebih 
lagi saat duduk sebagai Ketua 
KPPU, kemampuan birokrasi dan 
politiknya berusaha ia kerahkan 
untuk memimpin lembaga yang 
berdiri sejak tahun 2000 ini. Saat 
ia memimpin, banyak agenda yang 
menjadi “hambatan” bagi langkah 
KPPU dalam berkontribusi bagi 
kesejahteraan. Sebut saja masalah 
laten bernama status kelembagaan, 
status pegawai KPPU, honor 
komisioner yang tidak pernah naik 
dan tindak lanjut saran pertimbangan 
KPPU kepada pemerintah. Meski 
strategi, langkah dan program Benny 
terbilang “fokus” namun setahun 
bukanlah waktu yang cukup untuk 
menyelesaikan semua masalah di 
KPPU. Di sinilah Benny banyak 

merangkul media untuk menyebarkan 
visi dan misinya. Menurutnya, media 
bagi KPPU seperti air bagi ikan. Jika 
air tak ada, tak  mungkin ikan bisa 
hidup dan bernafas.

Saa t  Maja lah  Kompet i s i 
mengorek pemikirannya tentang 
praktek monopoli, yang terjadi di 
Indonesia, jawaban Benny tegas. 
“Hampir tidak mungkin bangsa 
Indonesia menjadi negara maju, 
sejahtera, adil dan makmur, apabila 
penguasa dan pengusaha bersatu 
padu melakukan monopoli, kartel, 
dan sebagainya.” Menurut pria 
yang pernah menjadi Ketua Komisi 
IX DPR-RI bidang Keuangan, 
praktik-praktik itu melahirkan 
kesenjangan pendapatan antara 
orang kaya dan orang miskin, 
antara pusat dan daerah, antara 
pengusaha besar dan kecil. Hal ini 
memuncak di tahun 1997, ketika 
faktanya perekonomian nasional 
yang tumbuh di atas 7 persen sangat 
rapuh karena tidak ditunjang oleh 
struktur ekonomi yang kuat dengan 
daya saing yang tinggi.  

PROFIL KOMISIONER
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Benny yang pernah menjabat 
Ketua Badan Anggaran DPR-RI 
meyakini betul jika persaingan sehat 
diterapkan, akan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, sebagaimana 
yang selama ini ia perjuangkan, 
baik ketika di Departemen Koperasi 
maupun Deputi Menteri BUMN. 
Persaingan sehat bagi Benny 
berkaitan dengan pembangungan 
ekonomi serta menyangkut masalah 
kemiskinan dan pengangguran.

Menurutnya, permasalahan 
kemiskinan berhubungan erat 
dengan persoalan inflasi, kenaikan 
harga yang tidak wajar. Di sini 
kehadiran KPPU berperan besar 
menurunkan  harga .  Ke t ika 
harga bergerak tidak wajar, 
akan berdampak pada hilangnya 
kesejahteraan, apalagi jika pasokan 
barang pun di pasar menjadi langka. 

Benny yakin hadirnya KPPU 
akan membuat harga menjadi 
wajar, dan pasokan barang makin 
banyak, pilihanpun makin berbeda. 
Harga yang tinggi bisa ditekan, 
karena harga tinggi itu merupakan 
bentuk praktik monopoli. “Dalam 
praktik monopoli, satu pihak 
akan untung besar, tetapi pihak 
lain (konsumen) semakin miskin. 
KPPU harus bisa memberi dampak 
pada kesejahteraan rakyat. Kalau 
persaingan makin sehat, rakyat 
makin sejahtera,” ujarnya.

Pria yang pernah mengadu 
peruntungannya sebagai wakil 
Gubernur Sumatera Utara ini 
menganggap KPPU sebagai baby 
yang sedang beranjak besar namun 
kurang mendapat asupan vitamin 
yang cukup. “Saya sudah berusaha 
keras. Wajar jika selama 10 tahun 
perjalanannya, KPPU perlu dievaluasi 
dengan melakukan amandemen.”

Selama ini, Benny meyakini 
amandemen merupakan jalan 
yang terbaik untuk meningkatkan 
kinerja, menentukan arah dan 
meningkatkan peran KPPU. 
Alasannya dua hal, pertama 
secara substansi terutama definisi 
monopoli dan persaingan tidak 
sehat, juga dampaknya terhadap 

kesejahteraan rakyat, karena 
dirinya yakin UU No. 5 Tahun 1999 
ini disusun berdasarkan makna dari 
konstitusi UUD 1945 Pasal 33.

Kedua ,  mengena i  s t a tu s 
kelembagaan. Semula kelembagaan 
KPPU ini ditempatkan sebagai 
lembaga negara non departemen, 
s e l a y a k n y a  K P U  ( K o m i s i 
Pemilihan Umum), KPK (Komisi 
P e m b e r a n t a s a n  K o r u p s i ) , 
Mahkamah Konstitusi (MK), dan 
Komisi Yudisial (KY). “Di bidang 
ekonomi, KPPU satu-satunya 
Komisi yang bertugas menjaga 
persaingan. Lebih konkret lagi 
kalau sebagai lembaga negara, 
maka status kepegawaian dan 
sekretariatnya semakin jelas dan 
harus diakui oleh negara. Nah itu 
yang paling prinsip,” tuturnya.

Sebaga i  penutup ,  Benny 
mengharapkan KPPU tidak lagi 
terjebak pada penanganan kasus 
kecil seperti tender di pemerintahan. 
Ia menyayangkan jika sumber 
daya yang dimiliki KPPU, serta 
kewenangan yang diberikan UU 
terhadap KPPU, tidak imbang 
dengan apa yang dilakukan. 
Di ibaratkan sepert i  meriam 
membunuh nyamuk, kewenangan 
yang besar tersebut tidak digunakan 
untuk menangani perkara-perkara 
yang besar. Fokus KPPU seharusnya 
bisa menangani persoalan seperti 
dominasi harga, abuse of dominan 
posi t ion ,  integrasi  vert ikal , 
serta kebijakan pemerintah dan 
peraturan perundang-undangan 
yang berpihak pada persaingan 
yang sehat. n
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Kelembagaan, Hukum, Advokasi
Tiga Obsesi yang 
Belum Terwujud

16 Edisi 31 n 2011

Anna Maria Tri Anggraini
Komisioner KPPU
Periode 2006-2011
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Nama lengkapnya  Tr i 
Anna Maria Anggraini 
atau kerap di sapa Bu 

Tri.  Doktor Hukum lulusan 
Universitas Indonesia ini memulai 
karir akademisnya di Universitas 
Trisakti Jakarta sebagai pengajar. 
Jauh sebelum menjadi komisioner 
di Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU), wanita kelahiran 
Kudus ini sudah terlibat dalam 
sejumlah penel i t ian tentang 
persaingan usaha. Bahkan disertasi 
doktornya mengambil tema tentang 
persaingan usaha. 

“Diser tas i  saya  memang 
tentang hukum persaingan usaha,” 
ungkapnya saat diwawancarai salah 
satu media nasional. “Profesor 
Erman Rajagukguk adalah salah satu 
pembimbing saya,” lanjutnya. Bagi 
Bu Tri, alasan ia menekuni hukum 
persaingan karena selain menarik, 
isu-isu di sekitar persaingan usaha 
juga secara hukum merupakan isu 
yang menantang. “Banyak hal yang 
baru saya mengerti tentang dunia 
ekonomi dan korporasi setelah 
saya menekuni hukum persaingan,” 
tuturnya. 

Bu Tri adalah potret ahli hukum 
yang rasa ingin tahunya sangat 
tinggi. Sejumlah penelitian seakan 
menjadi langkah untuk memenuhi 
rasa ingin tahu tersebut. Sebagai 
peneliti, Tri pernah didapuk 
oleh Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ), sebuah 
lembaga populer di Jerman untuk 
melakukan riset tentang persaingan 
usaha.  Tugasnya saat itu membuat 
matriks dan ringkasan setiap putusan 
KPPU dari tahun 2003 hingga 
2005. “Saya jadi paham bentuk 
putusan KPPU. Ibaratnya sudah di 
luar kepala”, katanya. Beliau juga 
pernah melakukan penelitian tentang 
“Economic Law in Indonesia” 
yang diselenggarakan oleh USAID, 
University of Washington School 
of Law dan Universitas Indonesia. 
Tidak ketinggalan, Friedrich 
Naumann Stfitung-Indonesia (FNS) 
memintanya melakukan riset tentang 
“Persaingan dan Ekonomi Pasar”.  

Niat menekuni hukum per-
saingan semakin kuat setelah Bu Tri 
berhasil meraih gelar doktor. Sejak 
itu undangan sebagai pembicara 
tentang isu-isu persaingan mem-
banjiri aktivitas kesehariannya. 
Tidak aneh, saat menduduki posisi 
sebagai Komisioner, Tri tidak lagi 
kaget atau canggung. Bagi wanita 
berkacamata ini, isu mengenai 
persaingan sudah menjadi bagian 
dari dunianya. Wajar, salah satu 
media online menyebut Tri sebagai 
“Srikandi Persaingan”.  

Kesibukan semakin bertambah 

saat Bu Tri didaulat menjadi wakil 
Ketua KPPU periode 2010-2011 
mendampingi Prof. DR. Tresna P. 
Soemardi. Ia juga menjadi Ketua 
Perumus PP Merger dan Akuisisi 
hingga turunnya PP No. 10 tentang 
Merger. Dari aktivitas tersebut, 
tanpa terasa lima tahun sudah akan 
berakhir. Bu Tri yang sempat maju 
mencalonkan diri sebagai Hakim 
Agung, akan kembali fokus pada 
dunia akademisnya. Dari lima 
tahun tersebut, banyak kesan yang 
baginya sangat menyenangkan dan 
sulit dilupakan. 
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Menutup acara Seminar Nasional dalam rangka Satu Dasawarsa KPPU (2010).
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Bu Tri mengakui bahwa meng-
hukum 10 maskapai penerbangan 
nasional adalah sebuah pengalaman 
yang tak terlupakan. Mereka 
dihukum karena menetapkan 
fuel surcharge sebagai komponen 
tarif pengganti biaya kenaikan 
harga avtur. Meski kemudian 
kasusnya masih berlanjut hingga 
kasasi, ‘gebrakan’ yang dilakukan 
majelis KPPU tersebut cukup 
menyita perhatian masyarakat. 
“Itu salah satu kasus paling saya 
ingat sepanjang karir saya sebagai 
komisioner. Salah satu masa berat 
saya di KPPU”, tuturnya seperti 
dikutip dari hukumonline.

Pekerjaan yang menyenangkan 
memang membuat waktu seolah 
berjalan sangat cepat. “Padahal 
banyak pekerjaan yang belum 
selesai”,  jawab Bu Tri  saat 
disambangi Majalah Kompetisi. 
“Ada tiga mimpi besar yang belum 
bisa saya wujudkan meski sudah 
lima tahun di sini”, lanjutnya. Tiga 
mimpi besar yang belum terlaksana 
itu berkaitan dengan kelembagaan, 
hukum, dalam hal ini peraturan 
dan pelaksanaannya (law in book 
dan law in action-red), serta yang 
terakhir tentang advokasi nilai-nilai 
persaingan usaha ke masyarakat.

Di  b idang  ke lembagaan, 
Bu Tri mencatat masih belum 
jelasnya status kelembagaan KPPU. 
Dampaknya sangat besar. Salah 
satunya adalah tingginya angka 
turn over pegawai KPPU. Padahal 
j ika merujuk pada lembaga-
lembaga lain seperti di Singapura 
dan Malaysia, serta yang sudah 
lama terbentuk seperti Jepang 
dan Amerika, UU menyatakan 
bahwa rekrutmen harus PNS. Jadi 
mereka memiliki kewenangan 
untuk merekrut PNS. 

Terkait hukum dan pelaksana-
annya, diakuinya bahwa setelah 
dilakukan pengkajian terhadap UU 
No. 5/1999, UU ini masih belum 
sempurna, ditemukan kekurangan 
disana-sini. Kekurangan itu men-
cakup kelembagaan, tata cara 
penanganan perkara, dan yang 
terakhir mengenai kewenangan 
KPPU. Ketiga hal ini menjadikan 
KPPU lembaga negara yang “serba 
tanggung”.

Di luar negeri, lembaga sejenis 
KPPU memiliki kewenangan yang 
relatif powerful ditunjang dukungan 
politik, dalam artian legal sistemnya 
memberikan ruang bagi lembaga 
persaingannya. Contohnya KFTC 
dan beberapa lembaga persaingan 

d i  l u a r  n e g e r i , 
memiliki wewenang 
untuk menggeledah 
a t a u  m e m i n t a 
d a t a ,  s e h i n g g a 
pemanggilan dari 
lembaga persaingan 
di luar negeri cukup 
“ m e n a k u t k a n ” 
bagi pelaku usaha 
di sana. Siapapun 
y a n g  d i p a n g g i l , 
baik itu terlapor, 
s a k s i ,  a t a u p u n 
ahli, wajib datang, 
karena tertulis di 
peraturannya bahwa 
bila tidak datang 
akan  d ikenakan 
denda 5 milyar dan 

ancaman hukuman. Sementara 
dar i  s eg i  advokas i ,  wani ta 
bertutur lembut tetapi tegas ini 
menjelaskan bahwa secara politik 
dan kelembagaan, KPPU belum 
terlalu dikenal masyarakat bahkan 
oleh lembaga negara lainnya. 

Bu Tri memang sudah jatuh 
cinta dengan KPPU. Kecintaan 
itu juga ia tularkan kepada para 
mahasiswanya. Banyak isu-isu 
persaingan ia diskusikan di kelas 
dan bahkan ia bimbing para 
mahasiswanya untuk mengambil 
isu-isu persaingan dalam skripsi 
atau tesis. ”Saya bahagia karena 
keluarga khususnya suami saya  
mendukung semua aktivitas saya,” 
jelasnya. ”Suami sayalah yang 
pertama mendorong saya agar 
masuk ke KPPU,” lanjutnya.

Di tengah kesibukannya, Bu Tri 
memang pandai membagi waktu 
untuk keluarga. Di sela-sela waktu 
luangnya ia masih menyempatkan 
diri untuk menghabiskan waktu 
bersama suami dan anak-anaknya. 
Baginya, keluarga adalah yang 
utama. Kesukaan film dan musik 
menular ke anaknya. ”Salah satu 
putra saya terjun menekuni musik,” 
jawabnya.  n
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Didik Akhmadi
Komisioner KPPU
Periode 2006-2011

Internal Lembaga Kita 
Harus Dikuatkan

Didik Akhmadi adalah sosok 
pria sederhana kelahiran Bantul, 
Yogyakarta. Alumni Wollongong 

University, Australia ini adalah salah satu 
penggagas berdirinya Partai Keadilan. 
Menjadi aktivis sejak pelajar dan berhasil 
menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi 
Akutansi Negara (STAN), Komisioner 
penyuka catur dan pingpong ini sempat 
mengabdi di Badan Pemeriksa Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP). Melalui jalur 

partai dengan jumlah kader 
muda terididk dan terbanyak 

di tanah air, Didik berhasil 
duduk sebagai Komisioner 
KPPU periode 2006-2011. 
Majalah Kompetisi berhasil 
mewawancarai pria yang 
ikut merumuskan gerakan 
Tarbiyah  di tanah air. 
Berikut petikannya;
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Misalnya Australia lebih fokus 
kepada perlindungan konsumen, lalu 
Amerika lebih fokus kepada efisiensi. 
Sebenarnya kita lebih fokus kepada 
efisiensi dan penertiban umum, 
tetapi hal tersebut tidak pernah 
tersosialisasi dan terinternalisasi. 

Kita kan berhadapan dengan 
pandangan-pandangan orang lain di 
berbagai belahan dunia yang punya 
tujuan masing-masing dengan 

landasan yang jelas, tetapi kita tidak 
jelas. Kita tidak bisa mengambil 
sikap karena Competition Objective 
kita tidak ilmiah. Contohnya 
mengenai efisiensi yang diajarkan 
di bangku kuliah, belum tentu bisa 
kita terapkan apabila kita melihat 
pada konteks sejarah dan political 
will saat KPPU berdiri.

Ka lau  menurut  saya  UU 
No. 5/1999 itu mengandung 
multiple objective, yang bertujuan 
un tuk  men j aga  kebu tuhan 
umum, meningkatkan efisiensi, 
meningkatkan kesejahteraan, 
memberikan ruang yang sama pada 
setiap pelaku usaha kecil, besar 
dan menengah serta memberikan 
per l indungan  dar i  p rak tek 
monopoli. Keempat hal itulah yang 
menjadi tujuan kita, tetapi publik 
hanya tahu satu tujuan saja. Hal-
hal itulah yang membuat langkah-
langkah kita menjadi pragmatis dan 
tidak jelas arahannya.

Lalu langkah kongkrit apa yang 
sudah Bapak lakukan untuk 
mengatasi hal-hal tersebut?

Kita sebenarnya sudah sering 
membicarakan hal ini dalam rapat 
komisi tetapi sering terbawa situasi 
sehingga tidak tercapai konsensus. 
Padahal yang kita inginkan adalah 
KPPU dilibatkan dalam mainstream 
ekonomi persaingan usaha. Kalau 
sekarang kan tidak, kita masih jauh 
dari sana bahkan Putusan kita juga 
belum dianggap. Sebenarnya kita 
masih kurang fokus saja. 

Kalau yang sudah sesuai dengan 
pemikiran Bapak ada tidak?

Belum ada dan belum 
optimal semua, sepert i 

penerapan Pasal 22, kalau 
di BPKP yang diperiksa 

b u k a n  h a n y a 
masalah tender 

yang kecil-
kecil saja. 

Sebagai Komisioner KPPU, apa 
obsesi Bapak  yang belum sempat 
bisa diwujudkan?

Yang belum tercapai yaitu 
m e n e t a p k a n  C o m p e t i t i o n 
Objective. Secara natural hal 
tersebut sudah ada dalam UU No. 
5/1999 Pasal 2 dan Pasal 3, tetapi 
belum terfomulasikan Competition 
Objective yang kemudian menjadi 
karakteristik kita.
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Apalagi dalam setahun KPPU hanya 
menangani beberapa kasus, padahal 
ini kan lembaga yang cukup bagus, 
punya kewenangan tetapi tidak 
punya kekuasaan, lembaga seperti 
ini kan tidak ada sebelumnya dari 
masa VOC. 

Apakah karena karakter objektif 
perkara kita yang terlalu berfokus 
pada tender atau kita bisa bermanuver?

Bisa saja, hanya saja kita kan 
terjebak pada pemikiran hukum 
yang mengatakan bahwa kita 
tidak bisa menolak setiap laporan 
yang masuk. Walaupun tidak 
jelas tetap harus digali, karena 
kita tidak punya saringan. Hal ini 
menyebabkan kapasitas KPPU tidak 
bisa efektif. Selain itu, kita juga 
tidak punya pengawasan mengenai 
kinerja ekonomi sehingga tidak bisa 
menghasilkan reformasi ekonomi 
yang bermanfaat dan kredibel. 

Terkait status kelembagaan, 
bagaimana tanggapan Bapak?

I n i  s ebena rnya  masa l ah 
perbedaan visi antara Komisi, selain 
itu masalah perbedaan kepentingan 
yang tidak pernah selesai juga. 
Seharusnya ada keinginan yang 
kuat sehingga lembaga ini tidak 
ngambang. Sekarang ini saja, kita 
tidak punya hubungan yang kuat 
dengan DPR dan pemerintah.

Lalu bagaimana langkah tengahnya?
Ya kita harus siap dengan segala 

resiko, misalnya kita mau menjalin 
hubungan baik dengan DPR, tentunya 
kita harus mengerti bahasa DPR. 
Kalau kita mau mengembangkan 
basis masyarakat juga tidak boleh 
ragu-ragu dan takut dengan cost 
yang besar. Dulu waktu saya mau 
mengembangkan basis LSM juga 
banyak yang tidak setuju. Intinya 
kita harus bisa memutuskan jalan 
yang akan ditempuh, tetapi karena 
internalnya sendiri kurang kompak 
ya jadinya susah. Oleh karena itu, 
internal lembaga kita dulu yang harus 
dikuatkan dan kompak agar muncul 

sebuah kesepakatan.

Bagaimana peluang di antara 
ketiganya?

Ya bisa semuanya, misalnya LSM 
dulu, karena gagasan-gagasan yang 
berasal dari luar itu bisa berperan 
sebagai tandem kita, kita juga harus 
sounding agar ada LSM yang mau.

Apa pengalaman menarik yang 
bapak alami selama menjabat 
sebagai Komisioner KPPU?

Tentunya Kasus Temasek, 
karena temuan-temuannya menarik 
dan secara kalkulasi ekonomi 
juga diakui, kita tidak hanya 
mengungkapkan perkara tersebut 
tetapi juga mampu menemukan 
surrounding economic evidence-
nya. Perkara tersebut menunjukkan 
bahwa hukum itu sebenarnya 
tidak hanya pasal-pasal, tapi juga 
menggambarkan bahwa economic 
surrounding bisa digunakan sebagai 
dasar putusan yang kuat. Hal inilah 
yang kita butuhkan. n
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Erwin Syahril atau akrab disapa Pak Erwin adalah 
sosok yang dikenal ramah dan luwes dalam pergaulan 
sehari-hari. Di KPPU, tempat ia mengabdikan diri 

selama 5 tahun terakhir ini, ia sering menjadi orang yang 
paling sering dicari oleh staf sekretariat untuk berkonsultasi 
atau bertukar pikiran tentang apapun juga. Ia memang 
lentur bergaul dengan semua kalangan.

Keluwesan dalam bergaul ini ditempanya sejak dini. Berawal 
dari kegemarannya terlibat dalam kegiatan berorganisasi 
yang dimulai sejak bangku SMP. Ia bahkan menjadi Ketua 
Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) ketika 
masih mengenyam pendidikan di SMA. Memasuki bangku 
perkuliahan dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
(UI) sebagai jalur pendidikan yang dipilihnya, semangat 

berorganisasinya semakin 
membara. Sebagai wadah 

penyaluran 
hasratnya 

tersebut, ia 
me mutuskan 
ber gabung de-
ngan Himpunan 
M a h a s i s w a 
Islam (HMI), 

d a n  b a h k a n 
ter pilih sebagai 

Ketua PB HMI pada 
tahun 1973. 
Karir politiknya dimulai 

pada tahun 1982-1987 ketika 
ia didaulat  menjadi Anggota 
Majelis Perwakilan Rakyat. Hal ini 
diteruskannya dengan menjabat 

sebagai Anggota DPR 
periode tahun 1998-2000.

Perkenalannya dengan 
dunia persaingan usaha 
dimulainya ketika ia 

Banyak yang Menganggap
KPPU adalah Pahlawan Rakyat

Erwin Syahril
Komisioner KPPU
Periode 2006-2011
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menjabat sebagai Anggota DPR. 
Ketika itu DPR sedang menyusun 
10 konsep rancangan naskah UU, 
salah satunya adalah RUU tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Dalam program Prolegnas tersebut 
ia, bersama dengan beberapa 
orang lainnya, ditunjuk oleh DPR 
untuk menggodok materi yang ada 
menjadi RUU.

Selama 6 bulan, ia dan rekan 
setimnya menggodok semua konsep-
konsep akademis yang telah ada 
terkait kajian hukum persaingan 
menjadi RUU yang kemudian 
ditawarkan kepada fraksi-fraksi yang 
ada di DPR. Keterlibatannya dalam 
penyusunan RUU ini dapat dikatakan 
total, karena seluruh rancangan UU 
tersebut, pasal demi pasal, melibatkan 
pemikiran dan energinya. 

Ia mengakui bahwa pada dasarnya 
DPR ingin menempatkan UU ini 
sebagai sesuatu yang berharga dan 
bernilai tinggi, dalam pengertian 
bahwa UU ini diharapkan bisa menjadi 
semacam “konstituen ekonomi”. Dan 
ia melihat juga bahwa perjalanan 
KPPU menunaikan amanah  UU No. 
5/1999 mampu menjadi semacam 
check and balance. Baik itu dalam 
mencairkan pasar yang beku ataupun 
dalam koreksi terhadap kebijakan-
kebijakan pemerintah dalam bentuk 
saran dan kebijakan. 

Karena melihat makna UU ini 
terhadap perkembangan dunia 
usaha dan pertumbuhan ekonomi 
di Indonesia, dan juga adanya 
dorongan dari rekan-rekannya yang 
mendukungnya, ketika ada tawaran 
untuk mengembangkan lembaga 
yang baru terbentuk sebagai amanat 
dari UU No. 5/1999 tersebut, ia 
akhirnya memutuskan bergabung 
dengan KPPU. Ia juga memandang 
bahwa sebagai orang yang mendalami 
masalah-masalah hukum, tantangan 
ekonomi, pengalaman-pengalaman 
masalah ekonomi selama di DPR 
menjadi faktor pemicu ia bergabung 
dengan KPPU.

Selain itu jiwanya yang menyukai 
tantangan juga memicu keinginannya 

untuk menggawangi lembaga 
baru ini. Ia menganggap bahwa 
tantangan untuk terlibat dalam 
pengembangan sebuah lembaga 
yang baru belajar merangkak ini 
adalah sesuatu yang menarik. 
Totalitas berfikir tentu saja akan 
sangat dibutuhkan di KPPU terkait 
usaha untuk membuat lembaga ini 
dianggap bergigi dan dikenal semua 
kalangan. Hal yang tidak mudah 
dibanding ketika berkantor di DPR 
yang jelas merupakan lembaga yang 
sudah sangat establish.

Dengan bersemangat ia me-
nuturkan pengalaman masa lalunya 
merasakan pahit getir membangun 
KPPU dari bawah. Ketika itu, 
bersama dengan anggota komisi 
terpilih lainnya di periode awal, ia 
berfikir keras bagaimana caranya 
agar lembaga baru ini bisa eksis. 

Tidak seperti ketika di DPR, 
dimana ia hanya menjalankan rule 
yang sudah tersusun sebelumnya, 
menjalankan KPPU tantangannya 
sangat berbeda. KPPU di awal 
terbentuknya belum memiliki 
sokongan sumber daya pegawai, 
peralatan kantor, gedung, data 
tentang dunia bisnis Indonesia 
secara lengkap, hingga belum 
adanya hubungan kerjasama 
dengan lembaga-lembaga lain yang 
bisa membantu. Ketika KPPU mulai 
beroperasi, pegawai yang akhirnya 
bergabung tidak menerima gaji 
selama berbulan-bulan. 

Ini menyebabkan para komisioner 
akhirnya mengumpulkan uang 
bersama-sama untuk membayar gaji 
staf sekretariat. Namun kondisi sulit 
ini tidak menyebabkan turunnya 
standar moral dan etika pegawai 
KPPU yang harus menghadapi para 
pelaku usaha yang berperkara di 
KPPU. Meskipun ada tawaran dan 
godaan dari luar, bersama-sama 
dengan pegawai KPPU, Komisioner 
KPPU menunjukkan keindipendenan 
dan kemampuannya untuk bertahan 
terhadap tekanan. Sayangnya kondisi 
ini tetap saja tidak menjadi concern 
pemerintah, bahkan hingga saat ini. 

Baginya KPPU bahkan merupa-
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kan lembaga yang patut dikasihani 
karena sampai sekarang status 
pegawainya  “be lum utuh”. 
Padahal banyak pihak di luar yang 
menganggap bahwa KPPU adalah 
“pahlawan rakyat”. Contohnya, di 
masa lalu rakyat tidak menganggap 
pesawat terbang sebagai alat 
transportasi yang terjangkau, 
namun kini tidak lagi. Dulu rakyat 
terpaksa membayar SMS dengan 
harga mahal, sekarang harga SMS 
turun drastis. Di waktu lampau 
juga pelaku usaha tertentu dengan 
enaknya mengalahkan pelaku usaha 
lainnya dengan kekuatan tertentu, 
sekarang tidak bisa begitu lagi. Itu 
semua karena adanya lembaga yang 
mengcounter kegiatan-kegiatan yang 
dianggap merugikan masyarakat. 
Namun anehnya bagi para pembuat 
kebijakan, KPPU malah sering 
dianggap sebagai penghambat. 

Ia juga menganggap bahwa 
KPPU adalah kasus yang menarik. 
Dibandingkan dengan lembaga 
persaingan sejenis di luar negeri, yang 
setelah beberapa tahun terbentuk 
baru mulai menangani dan memutus 
perkara, KPPU ia ibaratkan anak sapi 
yang baru lahir, langsung bisa jalan 
dan cari  makan seperti ibunya.

Meski menganggap hal ini 
menarik, di sisi lain ia menganggap ini 
adalah kegagalan pemerintah dalam 
membuat lembaga/badan seperti 
KPPU yang dibentuk berdasarkan 
U U .  S e h a r u s n y a ,  m i n i m a l 

infrastruktur KPPU telah disiapkan 
pemerintah ketika mengeluarkan 
SK. Namun yang terjadi, kondisinya 
malah seperti orang bermodalkan 
bambu runcing, berjuang pada tahun 
1945. Padahal pada era itu, harusnya 
KPPU sudah diberi senjata yang siap 
untuk bertempur. Tapi modalnya 
malah cuma bambu runcing. Dan apa 
bambu runcingnya? Dikeluarkanlah 
SK Presiden yaitu Keppres lalu 
disuruh berjalan. Namun ia 
bersyukur bahwa komisioner yang 
masuk ke KPPU pada masa awal 
tersebut adalah orang-orang yang 
tergolong matang di bidang ekonomi 
dan hukum sehingga bisa segera 
menangkap gerak-gerik pelaku usaha 
yang menurut UU harus diwaspadai. 

Namun diakuinya bahwa selain 
masa-masa pahit yang sempat 
dirasakannya di masa-masa awal 
kerja KPPU, ia juga merasakan 
banyak hal menyenangkan yang 
patut dikenang. Bergabung dengan 
KPPU membuatnya dapat lebih 
memahami dunia usaha dan  gerak 
dinamis para pelaku usaha di usaha, 
termasuk gerak gelombang pelaku 
usaha, dari bawah sampai ke atas.

Hanya saja dari sisi pergaulan 
dengan sejawat di luar KPPU, 
bergabungnya Erwin di KPPU 
membawa konsekuensi lain. Karena 
etika kerja, ia memutuskan untuk 
membatasi pergaulannya dengan 
sejawatnya. Dituturkannya bahwa 
selama di KPPU, pergaulannya 

dengan konstituen semasa di DPR, 
ataupun teman sepergaulan jadi jauh 
berkurang. Hal ini disebabkan karena 
ia menganggap harus membatasi diri 
dengan orang. Terlebih jika ada yang 
temannya yang memiliki perkara 
dengan KPPU. Ia menganggap 
ini adalah kerugian besar karena 
ketika masih menjadi anggota DPR 
ia disenangi semua orang karena 
dianggap berjuang untuk semua lini. 
Tetapi ketika di KPPU, ia kehilangan 
orang-orang itu. Dan dengan lapang 
dada ia menerima semua konsekuensi 
yang ada.

Pria yang menjaga kebugaran 
tubuhnya dengan rajin jogging di 
pagi hari ini menuturkan bahwa 
semua kesibukan yang dihadapinya 
merupakan hal yang lumrah 
dan sudah dianggap wajar bagi 
keluarganya. Kepadatan kerjanya 
tidak sampai menimbulkan masalah 
bagi keluarga tercintanya, karena 
jauh sebelum ia memutuskan 
bergabung dengan KPPU, ia memang 
telah sering meninggalkan keluarga 
bertugas ke daerah, pada saat masih 
menjadi anggota parlemen. Istrinya 
yang juga bekerja sebagai pengacara, 
mendukung kerjanya dengan 
memutuskan untuk berkantor di 
rumah sehingga urusan domestik 
keluarganya termasuk pendidikan 
dan komunikasi dengan anak dapat 
ditangani dengan baik.

Pada akhirnya, di akhir masa 
jabatannya yang kedua di KPPU ini, 
ia menitipkan harapan agar KPPU 
dapat tetap menjadi lembaga yang 
independen, tidak terkooptasi, oleh 
siapapun atau apapun. Dan untuk 
anggota komisi mendatang, mereka 
diharapkannya dapat memahami 
bagaimana bisa tetap bersikap 
independen dan menghindari 
keinginan-keinginan dikooptasi 
atau terkooptasi. Karena jika tidak 
KPPU akan menjadi kumpulan 
pendukung kegiatan-kegiatan yang 
salah. Dan tentu saja, ia berharap 
semoga setelah ia pensiun dari 
KPPU, persahabatannya dengan 
rekan-rekannya yang sempat 
terbatasi dapat dijalin kembali. n

PROFIL KOMISIONER

Pak Erwin (kedua dari kiri) bersama Komisioner KPPU lainnya dalam salah 
satu kunjungan kerja ke luar negeri.
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Saya Tidak Ingin Dunia Usaha 
Mati Karena Putusan Kita

Tadjuddin Noer Said
Komisioner KPPU
Periode 2006-2011

Ruang berukuran 30 meter itu seperti tak pernah 
sepi. Sofa yang nyaman dan snack ringan 
di meja yang selalu tersedia bagi siapa saja 

datang. Gelak tawa, debat teori dan analisis politik dan 
ekonomi seakan tak pernah berakhir. Ruangan paling 
besar di antara ruang kerja Komisioner KPPU ini seakan 
memiliki daya tarik tersendiri. Di sinilah Ir. Tadjuddin 
Noer Said, mantan politisi Golkar yang selama 20 tahun 
duduk di parlemen, beraktivitas. Mantan Ketua Partai 
Golkar tahun 2004-2009 ini menyulap ruang kerjanya 
menjadi laboratorium kebijakan. Berbagai masalah 
dibahas di ruang yang semula disiapkan untuk 
Ketua KPPU terpilih. 
Namun karena harus 
diundi, ia mendapat 
keberuntungan. 

PROFIL KOMISIONER



26 Edisi 31 n 2011

Sebagai tokoh yang paling 
lama duduk sebagai Komisioner, 
”Bang  Tadju”  demik ian  ia 
biasa dipanggil,  lebih concern 
dengan isu kebijakan persaingan. 
Menurut pria kelahiran Makale 
61 tahun silam, kebijakan adalah 
isu yang sangat penting. ”Dari 
kebijakanlah kita bisa mengetahui 
konsep, kepentingan, arah, dan 
bahkan program kerja pemerintah. 
Terutama kebijakan politik dan 
ekonomi yang hingga kini belum 
sepenuhnya berpihak pada rakyat,” 
tuturnya pada satu kesempatan. 
Idealnya, lanjut pria yang pernah 
duduk sebagai Purek IV Institut 
Teknologi Indonesia (ITI), Serpong-
Tangerang, kebijakan apapun yang 
dikeluarkan harus berujung pada 

kesejahteraan rakyat.
Menjadi Komisioner di KPPU 

selama 11 tahun, bagi anggota 
parlemen yang pernah dijuluki 
‘vokalis Senayan’ oleh kalangan 
wartawan, menambah keyakinannya 
bahwa apapun pilihan sistem politik 
dan ideologinya, kesejahteraan 
rakyat menjadi tujuan akhirnya. Di 
tengah sebagian besar diskusi tentang 
kesejahteraan, Bang Tadju percaya 
bahwa para pendiri bangsa ini 
sudah memikirkan secara mendalam 
bagaimana kesejahteraan rakyat 
dibangun atas dasar penguasaan 
negara terhadap hasil sumberdaya 
alam.

”Pasal 33 dari UUD 1945 
sudah memberikan cetak biru 
bagaimana idealnya negara 

bekerja untuk kesejahteraan 
rakyat,” tegas pria penikmat 
seafood ini. Ia mengistilahkan, 
jika ada kesempatan mendirikan 
parta politik, ia akan mendirikan 
”partai pasal 33,” paparnya pada 
saat sejumlah anak-anak muda 
bertandang meminta pemikirannya 
tentang partai  pol i t ik masa 
depan. Wajar jika selama menjadi 
Komisioner di KPPU, ide-idenya 
banyak mempengaruhi putusan 
dan kebijakan di KPPU. Sebagai 
lembaga baru, pemikiran Tadjuddin 
Noer Said sangat dibutuhkan. Pria 
berkacamata ini selalu memberikan 
pemikiran yang ”out of the box” 
namun logis dan rasional.

Sejumlah perkara di KPPU yang 
ditangani lebih banyak diputuskan 
berdasarkan kerangka kebijakan, 
bukan  sekedar  pendekatan 
hukum. Baginya KPPU bukanlah 
institusi hukum seperti pengadilan. 
Melainkan institusi yang mendorong 
terciptanya kesejahteraan melalui 
dunia usaha. Tidak aneh penafsiran 
terhadap pasal-pasal dalam UU No. 
5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan 
usaha Tidak Sehat lebih pada 
”common sense” ekonomi dunia 
usaha. ”Saya tidak ingin dunia 
usaha mati karena putusan kita, 
tetapi justru putusan kita memberi 
kepastian dan ruang bersaing 
yang semakin sehat dan terbuka,” 
jelasnya pada saat dikunjungi 
Majalah Kompetisi. 

Satu saat pendiri Yayasan Bina 
Bangsa Mandiri ini menjelaskan 
tentang kata ”keberatan” dalam 
putusan KPPU. Seperti yang 
tercantum dalam pasal 44 ayat (2), 
pelaku usaha dapat mengajukan 
keberatan di Pengadilan Negeri. 

PROFIL KOMISIONER
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Menurutnya keberatan yang 
dimaksud bukan atas putusannya 
melainkan keberataan atas jumlah 
denda atau hukumannya. Dengan 
terjemahan ini putusan KPPU 
langsung bersifat mengikat (binding) 
namun bisa diajukan ke PN jika 
hukuman yang dijatuhkan sangat 
memberatkan. Putusan rasional 
memang banyak mempengaruhi 
setiap putusan yang dipegangnya. 

Tadjuddin memang politisi tipe 
pembelajar. Hal ini sangat membantu 
alumni Teknik Perkapalan Universitas 
Hasanuddin saat duduk di parlemen. 
Sebab selama 20 tahun sebagai 
politisi, Mantan Ketua Persatuan 
Ahli Teknik Indonesia (PATI) ini 
banyak singgah di berbagai komisi; 
dari komisi APBN, perindustrian 
dan perdagangan, komisi energi, 
dan bahkan komisi bidang tenaga 
kerja. Dengan pengalaman tersebut 
ia meyakini bahwa menjadi anggota 
DPR tidak hanya terbatas mengurusi  
masalah di komisi yang didudukinya. 

Bahkan sebaliknya setiap anggota 
DPR harus mengetahui dan perduli 
dengan semua masalah yang 
dihadapi meski berasal dari fraksi 
dan komisi lain. 

Sosok Tadjuddin adalah sosok 
pejabat publik yang selalu merasa 
haus akan informasi. Matanya 
seperti berbinar-binar saat ide, 
pemikiran, dan hal-hal baru 
disampaikan atau didengar. Ia juga 
memiliki jaringan pertemanan yang 
sangat luas. Baginya jaringan akan 
memberikan banyak keuntungan 
dalam banyak hal termasuk tentang 
informasi yang dibutuhkan. Melalui 
jaringan yang dimilikinya banyak 
informasi berharga khususnya 
dalam industri tertentu yang 
belum banyak diketahui publik ia 
peroleh dari teman-teman lamanya 
yang masih ia jaga hubungannya. 
” Wa r t a w a n  y a n g  p e r n a h 
”nongkrong” di DPR hingga kini 
masih sering menghubungi abang,” 
tuturnya. 

Menjelang berakhir masa 
baktinya, ayah empat anak dan 
8 cucu ini, masih terlihat kurang 
puas atas posisi dan capaian KPPU. 
Obsesinya agar KPPU menjadi 
lembaga yang bisa mempengaruhi 
k e b i j a k a n  e k o n o m i  u n t u k 
kesejahteraan bagi rakyat belum 
bisa direalisasikan. ”Bagaimana 
ekonomi kita yang katanya tumbuh 
cukup signifikan, 80 persen  
dikuasai oleh 11 pelaku di tanah 
air? Ini pasti ada yang salah atau 
sistem yang tidak bekerja sesuai 
harapan,” sesalnya.  

Kedepan ia berharap tidak hanya 
KPPU yang bekerja menciptakan 
iklim persaingan usaha yang sehat, 
tetapi semua pihak di negeri ini. 
”Eksekutif, legislatif, dan yudikatif 
serta semua komponen bangsa 
harus terlibat aktif dalam upaya 
menc ip takan  kese jahte raan 
melalui dunia usaha. Selain untuk 
menciptakan daya saing yang 
sudah demikian terbuka, kita juga 
membutuhkan perlindungan bagi 
pelaku usaha yang belum siap 
bersaing dan konsumen yang harus 
menanggung biaya tinggi akibat 
adanya perilaku monopoli, kartel, 
dan tindakan curang lainnya,” 
tegasnya berapi-api. n

PROFIL KOMISIONER

Pak Tadjudin bersama istri dan cucu-cucu tercinta.
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Saya Minta Anggota Komisi 
Berikutnya Lebih Concern pada 
Status Lembaga dan Sekretariat

Yoyo Arifardhani
Komisioner KPPU Periode 2006-2011
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Yoyo Arifardhani adalah 
aktivis tulen. Sebagai aktivis 
organisasi Islam tertua di 

tanah air, hubungan pertemanan 
Ketua Gerakan Pemuda Anshor 
Provinsi Kalimantan Selatan ini 
sangat luas. Pria yang sempat 
membuka kantor Law Firm ini 
bahkan sempat ikut bertarung 
menggantikan posisi Syaifullah 
Yusuf di GP Anshor Pusat. Namun 
perhatiannya pada hukum dan 
isu-isu persaingan membuat 
Komisioner yang dikenal santun 
dan low profile ini tidak terlalu 
ambisius untuk menjadi orang 
nomor satu di organisasi underbow 
Nahdlatul Ulama. 

Luasnya jaringan dan kemampu-
annya di bidang hukum ini pula 
yang mampu mengantar Pak Yoyo, 
demikian ia dipanggil, duduk 
di lembaga yang bergengsi ini. 
Menjelang berakhir masa baktinya, 
Maja lah  Kompet i s i  s empat 
mengorek kesan, pesan serta suka 
dukanya menjadi komisioner priode 
2006-2011. Berikut kutipannya;

Menurut Bapak, bagaimana capaian 
KPPU selama periode Bapak men-
jabat sebagai Komisioner?

Jujur saja kita gagal, dalam arti 
gagal mengurus status kelembagaan. 
Saya sayangkan bahwa urusan 
status kelembagaan tersebut gagal di 
periode pertama dan kedua. Kalau 
ditanya hambatannya dimana? Saya 
pikir karena komisioner sendiri 
kurang maksimal. Kurang maksimal 
dalam melobby dan melakukan 
pembinaan. Harapan saya kedepan, 
masalah status kelembagaan dan 
kesejahteraan karyawan Sekretariat 
tersebut dapat diselesaikan.

K a r e n a  k e p a s t i a n  k a r i r 
Sekretariat itu sangat penting, kalau 
Komisioner kan hanya 5 atau 10 
tahun di sini. Tapi kalau Sekretariat 
bisa sampai pensiun bekerja di sini, 
oleh karena itu sayang kalau sudah 
dibina dan dididik tetapi akhirnya 
malah pindah ke instansi lain.

Mengenai Perkara, saya harapkan 
kita jangan hanya mengejar Perkara. 

Kita juga harus pilih-pilih, jangan 
hanya tender melulu. Sayang sekali 
kalau kita sudah punya struktur 
organisasi yang bagus, investigator 
yang banyak, tetapi kita hanya 
mengurusi kasus seperti itu. 

Saya sangat berharap kedepan 
nanti, hubungan dengan penegak 
hukum la innya seper t i 
Kepolisian dan Kejaksaan 
juga bisa berjalan dengan 
baik dan memungkinkan 
bagi kita untuk menempatkan 
mereka di KPPU. 

Menurut Bapak, pekerjaan ini 
pas tidak buat Bapak?

Saya sebenarnya tidak 
mau menghabiskan 2 (dua) 
periode di sini, tetapi saya 
malah diminta mendaftar lagi. 
Padahal kalau bisa gantian lah, 

PROFIL KOMISIONER

Suasana sidang doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung (foto atas). 
Foto bersama keluarga usai sidang (foto bawah).
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jangan saya terus. Karena KPPU itu 
kan bukan perusahaan keluarga, 
ini lembaga negara. Jadi lebih 
bagus kalau anggotanya ganti-ganti, 
mudah-mudahan ada penyegaran, 
yang penting kan Sekretariat 
kuat, statusnya juga  bagus dan 
kesejahteraan terjamin. 

Yang penting saat saya keluar, 
KPPU jangan tetap begini-begini 
saja. Amandemen malah dipangkas, 
jangan sampai seperti itu. Walaupun 
kita tahu pemerintah ‘keras’ pada 
KPPU. 

Selama Bapak bekerja di KPPU, 
ada tidak Bapak merasakan stigma, 
diremehkan pandangannya atau 
opini Bapak kurang dianggap?

Saya dan teman-teman kan 
belajar bersama di sini, intinya 
menambah pengalaman dan 
bergaul yang baik. Kalau menurut 
saya wajar ketika kita menghormati 
yang lebih tua.

Jadi penerimaannya baik ya Pak?
Ya, kalau harus hormat sama 

yang lebih tua dan senior, ya itu 
wajar, respect karena mereka lebih 
senior, itu saja tidak lebih dari itu.

Selain aktif di KPPU 
B a p a k  p u n y a 
aktivitas apalagi?

Ya banyak 
k e g i a t a n 
s a j a  s a m a 
t eman- t eman , 
d i  N a h d l a t u l 
Ulama (NU) salah 
satunya, selain itu 
juga punya usaha sama 
teman-teman.

Yang pasti saya minta anggota 
Komisi berikutnya lebih concern 
pada kejelasan status lembaga dan 
Sekretariat, jangan hanya mengejar 
kepentingan pribadi. Janganlah itu, 
miris saya.

Kita itu cuma lima tahun di sini, 
selama-lamanya 10 tahun. Jadi 
sebaiknya memberikan kenangan 
yang baik. Selain itu jangan 
keseringan nyambi dimana-mana, 
karena menjadi anggota KPPU kan 
sudah menjadi pilihan kita, jadi 
harus memprioritaskan KPPU.

Bapak cocok mendaftar lagi?
Tidaklah. Ini kan bukan per usaha-

an keluarga, ini kan punya negara.

Apa karena karakter lembaganya 
tidak sesuai dengan karakter Bapak? 

Karena saya pikir masih terlalu 
banyak hal yang kurang di-explore. 
Selain itu rutinitas kita membuat 
pergaulan juga jadi terbatas. Mau 
jadi pengusaha dan direksi tidak 
bisa, di satu sisi karena kita sudah 
berkomitmen disini. Saya pikir 
kalau anggota komisi begini-begini 
saja, KPPU juga akan begini-begini 
saja dan tidak berkembang. 

Tetapi secara keilmuan ber-
kembang kan Pak?

Ya, kalau menurut saya 
okelah. Tidak semua orang 
bisa menguasai hukum 
p e r s a i n g a n  u s a h a . 
Makanya saya harapkan 
a n g g o t a  K o m i s i 
berikutnya tetaplah 

diberi kesempatan. Saat ketemu 
Marwan Effendi, dia mengatakan, 
“Ya sudahlah KPPU masukan 
saja proposal atau kerja sama, 
nanti kita didik di pendidikan 
kejaksaan”. Tapi dari sini follow 
up-nya tidak ada. Harusnya orang 
BPS, kejaksaan, dan polisi bisa 
ditempatkan di sini. Terutama 
untuk sharing experience. Tetapi 
hubungan kerja sama kita selama 
ini hanya terbatas pada seremoni, 
secara praktek dan implementasi 
kurang.  Sebenarnya banyak 
potensi tapi kurang di-explore. 
Bukannya mereka tidak mau, 
tetapi pihak KPPUnya yang kurang 
aktif. Hanya mengirimkan surat 
resmi tanpa ketemu, tanpa lobby, 
bagaimanapun tidak akan terjadi. 

Apakah ini karena bahasa pergaulan 
kita kurang luas?

Pergaulan antar lembaga itu 
masih kurang, bagaimana mereka 
concern sama kita kalau yang 
lainnya saja masih banyak yang 
mereka urus. Kalau kita cuma 
mengirimkan surat resmi, setelah 
dibaca ya sudah. 

Selain itu, saya berharap 
latar belakang anggota Komisi 
kedepannya itu beragam. Kalau 
sekarang kan mayoritas akademisi, 
agak kolot, akademisi itu banyakan 
dilobby bukan melobby. Nah, 
kemudian sebagiannya lagi praktisi 
dan pelaku usaha dari Kadin atau 
Asosiasi yang mengerti. 

Selain itu, saya pikir penghargaan 
KPPU dari dalam negeri harus lebih 
diutamakan. Jangan hanya fokus 

pada yang di luar negeri, fokus 
dulu di dalam negeri. KPPU 
akan lebih dihargai kalau kita 
eksis di dalam negeri. Buat 
apa diakui di ASEAN, Eropa 
Jepang, Amerika, tetapi di 
dalam negeri banyak orang 

yang belum tahu KPPU. n
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Saya Merasa Puas Apabila 
Putusan KPPU Menang
“Tujuan saya bergabung di 

KPPU adalah agar lembaga 
penting ini memiliki peran dalam 

pertumbuhan ekonomi nasional. Ini 
idealisme dan harapan saya”. Suara 
Ahmad Ramadhan Siregar sangat 
tegas. Sebagai ekonom dan akademisi, 
pria penyuka jogging, bersepeda 
dan traveling memang sangat 
serius mewujudkan idealismenya 
itu. Alumni Fakultas Ekonomi 
Universitas Hasanuddin ini bahkan 
banyak memfokuskan industri yang 
berbasis sumber daya alam sebagai 
konsentrasinya. Salah satu industri 
yang sempat menjadi isu nasional 
adalah tentang larangan ekspor rotan. 

Di kasus ini Pak Ramsi, demikian 
beliau dipanggil, berani membuat 
putusan. Salah satu contohnya ketika 
memutus ada kebijakan yang salah 
dalam menangani industri meubel 
yang berbahan baku rotan. Sebagai 
komisioner periode 2006-2011 yang 
akan mengakhiri masa baktinya, ada 

Ahmad Ramadhan Siregar
Komisioner KPPU Periode 2006-2011

banyak suka dan duka serta kesan 
yang dirasakan. Majalah Kompetisi 
mendapat kesempatan berbincang 
dengan pria yang masih senang 
‘memburu’ kuliner di pasar tradisional. 
Berikut petikan wawancaranya:

Apa alasan Bapak ketika memutus kan 
untuk bergabung di KPPU, padahal 
background dan pengalaman kerja 
Bapak adalah seorang akademisi?

Sebelumnya saya adalah pendidik, 
seorang guru besar ekonomi dan yakin 
bahwa lembaga ini memiliki peran 
penting bagi sistem perekonomian 
nasional. Pada kenyataannya, 
penegakan hukum persaingan usaha 
yang sehat hampir tidak dikenal 
oleh sebagian besar pembangun 
kepentingan di Indonesia, termasuk 
pihak akademisi (Dekan, Rektor). 
Untuk itu, saya menilai bahwa 
wilayah di daerah merupakan titik 
awal pertumbuhan ekonomi di masa 
yang akan datang. Sehingga saya rasa, 

penting untuk melakukan sosialisasi 
dan pemahaman kepada masyarakat 
di daerah mengenai KPPU dan 
penegakan hukum persaingan usaha. 

Tingkat keberhasilan otoritas 
lembaga persaingan usaha bukan 
hanya ditentukan oleh banyaknya 
jumlah perkara yang ditangani, tetapi 
sejauh mana upaya pencegahan 
pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 
dapat dilakukan. Untuk beberapa 
potensi pelanggaran persaingan usaha, 
dapat diselesaikan melalui perubahan 
perilaku tanpa harus masuk ke ranah 
penegakan hukum. Pendekatan 
tersebut dapat dilakukan melalui 
upaya advokasi dan public hearing. 

Mengajar adalah panggilan jiwa 
yang tidak dapat dihindari. Menurut 
saya, antara menjadi akademis dan 
komisioner menghasilkan keuntungan 
yang baik (simbiosis mutualisme). 
Pengalaman yang saya miliki selama 
di KPPU dapat diaplikasikan sebagai 
bahan pendidikan dan ilmu yang 
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Di Jenewa, Swiss, dalam rangka Peer Review KPPU 
oleh UNCTAD.
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tersebut dapat dilihat dalam sistem 
pendanaan, regulasi, dan reward 
yang diberikan kepada KPPU.

Selain itu, adanya hambatan 
psikologi, yaitu harus dapat me-
misah kan fungsi dan tugas antara 
tanggung jawab pada pekerjaan 
sebelumnya dan ketika menjabat 
sebagai Komisioner KPPU. Terutama 
bagi yang memiliki sifat pribadi yang 
terbuka, sebaiknya tidak dibawa 
dalam perilaku selama menjadi 
Komisoner karena dapat berpotensi  
pelanggaran kode etik. Maka, secara 
tidak langsung Komisioner dituntut 
untuk membatasi gerak pergaulan 
dengan kolega-koleganya (membatasi 
ruang sosial-red). 

Menurut Bapak, point apa saja yang 
perlu diperbaiki oleh KPPU dalam 
berkomunikasi dengan masyarakat 
atau stakeholder?

Secara umum, sistem kelembaga-
an KPPU hingga saat ini telah 
berjalan cukup baik. Namun, 
perlu dukungan pemerintah untuk 
tetap mempertahankan loyalitas 
dan integritas yang ada. Integritas 
dapat dibentuk oleh beberapa 
faktor, diantaranya melalui tingkat 
keimanan dan didukung oleh tingkat 
kesejahteraan yang cukup mapan. 

Kalau pengalaman yang paling 
berharga selama bekerja di KPPU?

Semua proses selama berada di 
KPPU adalah berharga. Untuk itu, 

sekecil apapun tugas yang diberikan 
harus disyukuri dan dijalankan 
dengan baik karena pekerjaan adalah 
amanah. Apabila tugas tersebut 
membuat tertekan dan menjadi beban, 
sebaiknya jangan dilanjutkan dan cari 
tempat lain yang lebih kondusif. 

Apakah ada peng alaman lain yang 
berkesan?

Saya merasa puas apabila putusan 
KPPU menang di Pengadilan Negeri 
dan dikuatkan oleh Mahkamah 
Agung. Selain itu, saya akan lebih 
bangga apabila terjadi perubahan 
perilaku oleh pelaku usaha tanpa 
harus masuk ke perkara. Namun, satu 
hal yang perlu diperhatikan adalah, 
minimnya koordinasi di KPPU.

Selama menjadi Komisoner apakah 
Bapak mengalami godaan-godaan 
dan tawaran tertentu baik dari 
pengusaha maupun pihak-pihak 
yang berusaha mengkondisikan 
situasi terkait perkara atau kasus 
yang ditangani KPPU?

Sejak menjadi Komisioner, maka 
segala hal akan berubah menjadi 
lebih tertutup termasuk menutup 
diri  dari l ingkup pergaulan. 
Sehingga meminimalisir dari 
godaan-godaan tersebut.

Kabarnya Bapak sempat berprofesi 
menjadi wartawan, bisa diceritakan 
bagaimana kiprahnya?

Saya sempat menjadi dewan 
pembaca di salah satu media massa 
group Jawa Pos, bahkan sering 
menulis opini terkait hal-hal yang 
menyangkut ekonomi.   

Di samping menjalani tugas dan 
kesibukan sebagai Komisioner, 
bagaimana Bapak membagi waktu 
waktu bagi keluarga dan  hobi?

Setiap hari minggu pagi saya 
menyempatkan diri  bersepeda dan 
jogging. Saya menyukai olahraga 
cepat dan dinamis. Begitu pula prinsip 
dalam menjalani pekerjaan, saya tidak 
suka menunda tugas dan cenderung 
ingin menyelesaikan pekerjaan 
secepatnya dengan hasil yang baik. n

diberikan, sehingga mahasiswa pun 
mendapat input pengetahuan terbaru 
terkait kasus-kasus KPPU. Langkah ini 
juga secara tidak langsung merupakan 
sosialisasi KPPU ke lingkup civitas 
akademika. 

Setelah memutuskan berkecimpung 
di KPPU, apa mimpi dan harapan 
bapak yang belum terwujud?

Yang pertama adalah obsesi untuk 
membangun kelembagaan, dan kedua 
adalah bagaimana mensejajarkan 
KPPU dengan lembaga-lembaga 
penopang sistem perekonomian dan 
sistem penegakan hukum yang ada 
di Indonesia.

Diharapkan seluruh stakeholder 
m e n g e t a h u i  b a h w a  K P P U 
memiliki peran penting dalam 
membenahi sistem perekonomian 
nasional. Meskipun KPPU tidak 
bertindak langsung pada kebijakan 
perekonomian, tetapi berfungsi 
sebagai lembaga supporting untuk 
memberikan arah dan kepastian 
dalam sistem perekonomian 
nasional. Hal tersebut yang kerap 
kali tidak diketahui oleh masyarakat. 

Selama 5 tahun menjabat, apa 
hambat an terbesar yang ditemui, 
terutama saat menangani perkara di 
KPPU?

Yang jelas paling dirasakan 
adalah sistem pemerintahan yang 
tidak mendukung secara penuh 
terkait kelembagaan KPPU. Hal 
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Sebelum berkiprah di KPPU, Dedie S. 
Martadisastra telah banyak mengenyam 
pengalaman berkarir di berbagai bidang 

profesi. Ia sampai kini masih aktif menjadi 
dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas 
Trisakti sejak tahun 1994.  Sebelumnya ia pernah 
berkiprah di industri pertambangan di proyek 
eksplorasi minyak dan gas bumi di Nanggroe Aceh 
Darussalam. Selain itu ia sempat mencicipi posisi 
direktur di beberapa perusahaan. Pengalamannya 
yang beragam ditunjang latar belakang pendidikannya 
yang pernah mengenyam pendidikan di International 
Master’s Degree di Karlstad University, Department for 
Business and Economics, Swedia, dan Institute Service 
Management CHN Professional University, Leeuwarden, 
Netherlands, sangat menunjang karirnya di KPPU.

Baginya, KPPU tidak ubahnya seperti lembaga 
dakwah yang bertugas menciptakan kesejahteraan umat. 
Menurutnya, KPPU bisa memberikan pencerahan bagi 
pelaku usaha agar menghindarkan diri dari praktek 
monopoli karena bertentangan dengan kitab suci. 
Jika ingin mendapatkan pandangan, pesan dan 
kesannya sebagai Komisioner KPPU Periode 
2006-2011, redaksi Majalah Kompetisi 
mengulasnya sebagai berikut:

Kekayaan Alam yang
Tuhan Limpahkan
Tidak Boleh Dimonopoli

Dedie S. Martadisastra
Komisioner KPPU
Periode 2006-2011
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pengetahuan masyarakat tersebut. 
Harapannya agar hukum persaingan 
dapat menciptakan inovasi , 
kreativitas, dan efisiensi. Hal ini 
berkaitan dengan nilai tambah dan 
inovasi dalam menerapkan hukum 
persaingan. 

Untuk itu,  masih banyak 
pekerjaan yang dinilai belum 
terselesaikan, sehingga diharapkan 
agar pemimpin baru berikutnya 
dapat meneruskan misi yang sudah 
berjalan. Dibutuhkan juga teamwork 
yang baik, mulai dari tingkat 
Komisioner hingga Sekretariat. 

Apa alasan mendasar Bapak 
bergabung menjadi Komisioner 
KPPU?

Pada dasarnya background 
pen didikan saya adalah ekonomi 
dan profesi yang masih saya jalani 
adalah pengajar/akademisi. Saya 
menyadari bagaimana implementasi 
dari organisasi industri dan dampak 
atau kontribusinya terhadap 
perekonomian  yang  sangat 
signifikan terutama pada masalah 
persaingan usaha. 

Saya melihat jelas perbedaan 
kon disi ekonomi saat sebelum dan 
setelah reformasi. KPPU berusaha 
mengurangi situasi dimana segala 
kekayaan terpusat pada satu 
pihak atau kelompok tertentu, 
baik yang berupa fisik maupun 
intangible. Bahkan di kitab suci 
muslim dinyatakan bahwa kekayaan 
alam yang Tuhan limpahkan di 
dunia tidak boleh dikuasai/terpusat 
pada satu pihak saja (monopoli), 
seperti emas, tembaga, batubara, dll. 
Apabila hal ini terjadi, maka sangat 
berbahaya dan merugikan. Untuk 
itu, KPPU juga harus menyentuh 
segala lapisan masyarakat dan 
mengatasi masalah tersebut. Tuhan 
menganjurkan untuk berbagi 
dengan sesama. Seperti halnya zakat, 
umat diajarkan untuk membagi 
kekayaannya dengan orang lain. 

Selama 5 tahun berkiprah di KPPU, 
apakah sudah dirasakan dampak 
dari peran KPPU?

Apa obsesi bapak yang 
sudah maupun yang 
belum tercapai dalam 
rentang 5 tahun ini?

S a y a  b e r u s a h a 
agar mampu meng-
implementasi amanah 
yang diberikan untuk 
menjalankan visi dan 
misi  KPPU. Secara 
pribadi, saya memiliki 
beberapa target selama 
menjalankan tugas, 
terutama dalam hal 
penanganan perkara 
dan sosialisasi kepada 
masyarakat. Kondisi 
tersebut diharapkan 
d a p a t  d i p e r b a i k i , 
mengingat hingga saat 
ini belum optimal. 

C o n t o h n y a , 
pengetahuan mengenai 
p ro f i l  dan  k ip rah 
KPPU. Masih banyak 
pelaku usaha yang 
tidak mengetahuinya. 
P e r l u  p e n e k a n a n 
bukan mengenai upaya 
penegakan hukumnya, 
m e l a i n k a n  p a d a 
t indakan prevent i f 
terhadap hal-hal yang 
dapat melanggar hukum 
p e r s a i n g a n  u s a h a 
tersebut. Tujuannya agar 
masya rakat memahami 
kondisi tersebut dari 
awal, sehingga tercapai 
manfaat dari efisiensi 
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Secara kuantitatif, sudah ada dampaknya tetapi 
belum cukup signifikan. Karena sanksi atau putusan yang 
diterapkan KPPU, juga diuji di lembaga pengadilan lain 
sehingga kadang menimbulkan diskriminasi kepentingan 
tertentu. Untuk itu, masih banyak pekerjaan rumah 
yang harus diselesaikan KPPU. Perlu dipertanyakan 
pula kepastian jenjang karir termasuk reward dan 
punishment, serta status kelembagaan KPPU terkait 
tanggung jawab Sekretariat KPPU menangani data 
negara yang sifatnya penting. Dalam hal ini political will 
dari pemerintah terhadap KPPU harus jelas. 

Hingga akhir periode kepemimpinan, apakah Bapak 
pernah merasakan hambatan dalam bekerja di KPPU?

Hasil putusan KPPU diambil secara kolegial 
berdasarkan musyawarah. Hal tersebut mem butuh kan 
proses yang agak lama untuk menyatukan pendapat 
sehingga diharapkan teamwork dalam tiap kelompok 
lebih ditingkatkan agar hasil putusan dapat diambil 
dengan cepat dan akurat. 

Terkait kesibukan Bapak sebagai Komisioner KPPU, 
bagaimana Bapak membagi waktu dengan keluarga?

Istri dan anak tahu seperti apa pekerjaan saya di 
KPPU dan memahami hal tersebut. Untuk itu, saya 
berusaha mengatur sebaik mungkin prioritas waktu untuk 
berkumpul, jalan-jalan dengan anak-anak, beribadah 
berjamaah bersama istri, olahraga bersama keluarga. 
Pada dasarnya saya senang berolahraga. Pada saat kuliah 
dahulu sering naik gunung, selain bergabung dengan 
organisasi mahasiswa seperti Senat Mahasiswa Fakultas. 

Sebelumnya, saya sempat bekerja di beberapa 
perusahaan swasta untuk mengelola perkebunan 
kelapa sawit, pertambangan, dan pabrik baja. Namun, 
setelah masuk ke KPPU, dilarang untuk bekerja atau 

memiliki tugas dan jabatan di perusahaan. Untuk itu, 
saya meninggalkan pekerjaan tersebut dan hanya fokus 
di KPPU serta menjadi akademisi. 

Selama di KPPU, apakah Bapak merasa pergaulan 
dibatasi karena harus membatasi diri dari lingkungan 
pertemanan terkait jabatan Komisioner yang diemban?

Hal ini tergantung pada pribadi masing-masing dan 
bagaimana cara bersikap. Jika jalinan pertemanan diikuti 
dengan niat baik, maka tidak akan timbul tindakan 
negatif. Seperti seorang muslim yang beribadah di masjid, 
tentu akan mendapat siraman rohani yang baik, tetapi 
jika ibadahnya di diskotik itu menjadi hal yang tidak 
lazim. Namun, karena niatnya adalah ibadah maka 
penilaian tergantung pada individu yang menyikapinya. 
Pada prinsipnya, kita harus pandai membatasi diri dalam 
pertemanan, terutama yang menangani perkara tertentu. 
Ada contoh kasus ketika saya beribadah haji, ada orang 
yang mengatakan bahwa dilarang berbicara sembarangan 
karena akan mendapat konsekuensi buruk. Menurut saya 
semua bergantung pada niat seseorang, apabila niatnya 
baik, mungkin hanya cara menyampaikannya saja yang 
salah, tidak serta merta orang tersebut dihukum bersalah 
karena menurut saya Tuhan itu maha adil dan bijaksana.

Apa harapan Bapak untuk KPPU dan Komisioner 
mendatang?

KPPU telah memberikan banyak pengalaman dan 
wawasan bagi saya. Bahkan beberapa pengetahuan 
yang saya peroleh dapat diimplementasikan selama 
mengajar di Universitas. Saya menganggap bahwa ini 
adalah syiar dan berharap dapat bermanfaat. Untuk ke 
depannya semoga terdapat peningkatan pada kualitas 
pemimpin (Komisioner) KPPU  selanjutnya yang dapat 
membawa Sekretariat ke arah yang lebih pasti. n
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Pak Dedie (kedua dari kanan) pada saat acara penandatanganan MoU KPPU-POLRI.




