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KEPUTUSAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR :l61/Kep/KPPU/XI /2006

Tentang

POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

jnimbang

^mperhatikan

a.

b.

c.

1.

3.

4.

5.

bahwa dalam rangka' mencapal visi dan misj Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU), diperlukan adanya pegawai Sekretariat
KPPU yang profesional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
wewenang KPPU sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No
5/1999;

bahwa untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan suatu
peraturan pokok-pokok kepegawaian yang mengatur kedudukan,
kewajiban, hak dan npmhinaan pegawai berdasarkan slstem nresiasi
kerja dan sistem karir.

bahwa sehubungan dengan hai tersebut, dipandang perlu
menetapkan peraturan pokok-pokok kepegawaian denoan Keputusan
KPPU.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (lembaran Negara Rl
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran-Negara Rl Nomor
3817);

Keputusan Presiden Rl Nomor 75 Tahun" 1999 tentang Komisi
Pengawas Persaingan Usaha;

Keputusan Presiden Rl Nomor162/M Tahun 2000;

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor
41/Kep/KPPU/VI/2003 tentang Sekretariat Komisi Pengawas
Persaingan Usaha;

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor
97/Kep/KPPU/XII/2003 tentang Tata Tertib dan Pembinaan Disiplin
Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

1. Hasil Rapat Komisi tanggal 5 Aprli 2005.

2. Hasil Rapat Komisi tanggal 2 Agustus 2005'



MEMUTUSKAN

Menelapkan : Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian.

BAB I

PENGERTIAN
Pasal 1

'(1) ^^J^f™*™* Pemtogan Usaha yang selanjutnya disebut Pegawai Komisi

(2) Pegawai Tetap adalah Pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan dianokat
olen Komisi melalui pengadaan pegawai untuk menjadi pegawai Komisi..

(3) Pegawai Negeri yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri yang memenuhi syarat yang telah
ditentukan untuk dipekerjakan sebagai pegawai Komisi.

(4) Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan
tenkat dalam Penanjian Kerja untuk waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Komisi.

(5) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menganqkat
memutasikan. mempromosikan dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan vano
berlaku. /a,,y

(6) Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas. tanggung jawab. wewenang hak dan
kevvajiban seorang Pegawai KPPU dalam rangka suatu susunan organisasi Sekretariat KPPU
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan yang berlaku.

(7) Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabalannya mempunyai
kewenangan untuk membawahi seorang Pegawai KPPU atau lebih.

(3) Pejabat yang berwajib adalah peiabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang
melakukan tindaxan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN, KEVVAJIBAN DAN HAK PEGAWAI KPPU
Bagian Pertama

Jenis dan Kedudukan

Pasal 2

Pegawai Komisi terdliri dari:
a. Pegawai Tetap
b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan
c. Pegawai Tidak Tetap
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Pasal 3

Persyaratan dan kelentuan lain tentang Jenis Pegawai Komisi diatuf dengan Peraturan
Pelaksanaan tersendiri.

PasaM

(1) Pegawai Komisi dalam kedudukan dan tugas harus profesional. jujur dan adil.

(1) Dalam kedudukan dan tug=s sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pegawai Komisi harus
netral dari pengaruh semua golongan dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas.

(2) Untuk menjamin netralitas Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pegawai
Komisi dBarang menjadi Pengurus Partal Pofitik.

r

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

Setiap Pegawai Komisi wajib setia d3n taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal6

Setiap Pegawai Komisi wajib mentaaii segaia peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian,
kesadaran dan tanggung jawab.

Pasal 7

Kewajiban dan Larangan Pegawai secara rinci diatur lebih lanjut dalam ketentuan Tala Tertib dan
Pembinaan Disipiin Pegawai.

Pasal 8

(1) Setiap Pegawai Komisi wajib menyimpan rahasia jabatan.

(2) Pegawai Komisi hanya dapat mengemukakan rahasia-rahasia jabalan kepada dan atas
perintah peiabat yang berwajib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
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Bagian Ketlga
Hak

Pasal 9

(1) Setiap Pegawai Komisi berhak menerima gaji/honorarium yang adil dan layak sesuai dengan
beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.

(2) Gaji/honorarium yang dilerima oleh pegawai Komisi harus mampu memacu produkti vitas dan
menjamin kesejahteraannya.

(3) Gaji / honorarium yang adil dan layak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan
peraturan tersendiri

PasaMO

(1) Setiap Pegawai Komisi berhak atas cuti.

(2) Pengaturan cuti ditetapkan dengan/peraturan tersendiri.

Pasal11

(1) Setiap pegawai Komisi berhak atas asuransi kecelakaan, perawatan kesehatan, pensiun,
tunjangan lain.

(2) Pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialur tersendiri setclar; raendapatkan
status kelembagaan dan anggaran tersendiri dari pemerintah.

BAB III

PEMBINAAN PEGAWAI

Bagian Pertama
Tujuan Pembinaan

Pasal 12

(1) Pembinaan pegawai Komisi diarahkan untuk menjamin penyeleng'garaan tugas dan
wewenang KPPU secara berdaya guna dan berhasil guna.

(2) Pembinaan pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai

Pasal 13

(1) Untuk menjamin kelancaran pembinaan pegawai Komisi, Komisi dapat mendelegasikan
seluruh atau sebagian wewenangnya kepada Pimpinan Sekretariat.
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(2) Pendelegasian wewenang lersebut diatur dalam Keputusan Komisi tersendiri.

Bagian Ketiga
Kebijaksanaan Pembinaan

Pasal14

(1) Kebijaksanaan pembinaan pegawai Komisi secara menyeluruh diatur oleh Komisi dalam
peraturan tersendiri.

. (2) Kebijaksanaan pembinaan pegawai mencakup penetapan norma, standar, prosedur. formasi,
pengangkatan, pengembangan kualitas pegawai Komisi, pemindahan, gaji, tunjangan
kesejahteraan, pemberhentian, hak dan kewajiban.

Pasal f5 .

Untuk lebih meningkatkan pembinaan. keutuhan dan kekompakan serta dalam rangka menjamin
kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh pegawai Komtsi temadap Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 perlu dipupuk dan dikembangkan budaya organisasi KPPU untuk mendukuna

' pencapaian visi dan misi KPPU.

Bagian Keempat
Formasi dan Pengadaan

Pasal 16

, (1) Formasi adalah jumlah dan susunan jabatan dan.golcngan pegawai Komisi yang diperlukan
dan ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang
harus dilaksanakan.

(2) Formasi pegawai Komisi ditetapkan oleh Ketua KPPU setiap tahun setelah berkonsultasi
dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 17

(1^ Pengsdaan pegawai Komisi adalah kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong sesuai
sencan formasi yang telah ditetapkan.

(2) Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempalan yang sama untuk melamar
rr.enjadi pegawai Komisi setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

v (3) Apabila pelamar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilerima, maka yang bersangkutan
harus melalui masa percobaan dan selarna masa percobaan itu berstatus sebagai Calon
rega^vs: Kcm.si.

(A) Calon pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat menjadi Pegawai
Tetap KPPU setelah melalui masa percobaan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan
selama-lamanya 1 (satu) tahun.
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(5) Apabila setelah melalui masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Calcr.
Pegawai yang bersangkutan iidak memenuhi syaral untuk diangkat sebagai Pegawai Tetap
Komisi. maka yang bersangkutan diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai KPPU.

(6) Khusus bagi Pegawai Tidak Tetap Jiberlakukan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan
dengan pengaturan lebih lanjut dalam Sural Perintah Kerja.

Bagian Kelima
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 18

(1) Pegawai Komisi diangkat pada jabatan dan golongan tertentu.

(2) Pengangkatan Pegawai Komisi dalam suatu jabatan dflaksanakan berdasarkan prinsip
profesionalisme sesuai dengan kompetensi. prestas? kerja, dan jenjang golongan yang
ditetapkan untuk jabatan Hu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin
suku, agama, ras atau golongan.

Pasal 19

(1) Setiap Pegawai Komisi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan
golongan.

(2) Syarat-syarat kenaikan golongan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 20

Pengangkatan pegawai Komisi dalam jabatan fungsional. jabatan manajerial dan jabatan
pendukung diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 21

(1) Untuk menjamin obyeklivitas dalam merr.pert'mbangkan pengangkatan dalam jabatan dan
kenaikan golongan diadakan penilaian kinerja masing-masing pegawai Komisi.

(2) Pengangkatan dalam jabatan dan ker.sikan golongan pegawai Komisi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Pejabat yang berwenang..

(3) Sistem Penilaian Kinerja diatur dalam peraturan tersendiri.
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Pasal 22

Untuk kepenlingan pelaksanaan lugas bagi Pegawai Komisi diberikan tanda pengenal.

Pasal 23

Untuk kepenlingan pelaksanaan lugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Komisi
dapal diadakan ro'asi. promosi. demosi dan atau pemindahan v/ilayah kerja.

Pasal 24

(1) Pegawai Komisi diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.

(2) Pegawai Komisi dapat diberhentikan dengan hormat karena:

a. Atas permintaan sendiri;
b. Mencapai batas usia pensiun 56 tahun;
c. Perampingan organisasr; dan
d. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai

Pegawai KPPU.

(3) Pegawai Komisi dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:

a. Dihukum penjara atau kurungan. berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak. pid?r.3
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

b. Melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila. Undang-Undang Dasar
1945. atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

c. Dihukum penjara berdasarkan kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja
melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara
setinggi-tingginya A(empal) lahunatau diancam yang lebih berat.

d. Melanggar peraturan Tata Tertib dan Pembinaan Disiplin Pegawai sesuai dengan
tingkat pelanggaran yang berat.

Pasal 25

(1) Pegawai Komisi yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berv/aiib karena
disangka telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan dikenakan perr.berhentian
sementara.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhenlian sementara akan ditetapkan cencan. peraturan
tersendiri.

Pasal 25

Unluk memperlancar pelaksanaan pengangkatan. rolasi. promosi. demos., pemindahan clan
pemberhentian Pegawai Komisi. Ketua Komisi dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya
kepada Pimpinan Sekretariat.
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Bagian Keenam
Pelantikan dan Sumpah Jabatan

Pasal 27

(1) Pegawai Komisi yang telah diangkat pada su3tu golongan dan jabalan terlentu akan
diadakan pelantikan dan sumpah jabatan.

(2) Pelantikan dan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pasal ini adalah bagi
Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Tetap, Pegawai yang dirotasi dan Pegawai yang
mendapat promosi.

(3) Tata cara pelantikan dan sumpah jabatan akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Bagian Ketujuh
Etika Kerjadan Peraturan Dlsiplln

Pasal 28

(1) Pegawai Komisi mempunyai EUka Kerja sebagai pedoman sikap. tingkah laku dan
perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.

i-

(2) Etika Kerja ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 29

(1) Denqan tidak menqurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana. maka
unluk menjamin taia leiub udn ^wnixjidn pca^^n^^.. »~3~_ aM"menjam
Pembinaan Disiplir. Pegawai Komisi.

(2) Tata Tert.b dan Pembinaa.. Disipl.n Pegawai Kom.si ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kedelapan
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 30

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besamya diadakan pengaturan
pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan Pegawa. Kom.s. yang berlujuan
untuk meningkatkan pengabdian. mutu. keahlian. kemampuan dan keteramp.lan.

(1

Bagian Kesembilan
Kesejahteraan

Pasal 31

Untuk meningkatkan kegauahan bekerja d.selenggarakan program kesejahlerann Pegawa.
Komisi.
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(2) Kesejahleraan Pegswai Komisi dan keluarganya akan diatur dalam Keteniuan teisendiri.

Bagian Kesepuluh
Penghargaan

•

Pasal32

(1) Pegawai Komisi yang lelah menu.ijukan keseliaan alau berjasa lerhadap Negara. KPPU atau
yang lelah menunjukan prestasi kerja yang luar biasa dapat diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa tanda jasa atau bentuk
penghargaan lainnya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat bertakunya Keputusan ini. segala peraturan yang ada di bidang kepegawaian yang tidak
bertentangan'dengan Keputusan ini tetap bertaku selama beJum diadakan peraturan yang baru
berdasarkan keputusan ini.

Pasal 34

Masa peralihan atau penyesuaian atas Keputusan ini paling lama adalah 2 (dua) tahun.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hbl yeng belum cukup diatur dalam Keputusan ini. diatur lebih lanjul dengan peraturan
tersendiri.

Pasal36

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ; Jakarta
Pada langgal :\ November 2006

•. C H-« :;

/ KO>ISlT?£NGAWAS PERSAINGAN USAHA
' -?V ?w\ Ketua,

-f 1

• -Dr/Syartsul Maarif, SH, LL.MVA^


