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KATA PENGANTAR 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran 

yang tepat sesuai amanatnya sebagai lembaga penegakan hukum persaingan usaha dan advokasi kebijakan persaingan usaha.  Sejalan 

dengan dukungan terhadap arah kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan, KPPU juga mendapatkan amanat dalam 

pengawasan kemitraan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Mikro, Kecil dan Menengah serta PP No. 17 Tahun 

2013 tentang Pelaksanaaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Peran KPPU sebagai lembaga pengawas ditempatkan dalam tatanan kebijakan persaingan yang dimuat sebagaimana Peraturan 

Presiden Republik Indonesia no.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019. Berdasarkan RPJM 

tersebut, maka diharapkan KPPU dapat mendorong kinerja sektor ekonomi yang efisien dengan produktivitas yang tinggi serta menumbuhkan 

inovasi sehingga bermuara pada peningkatan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

 Pada tahun 2016, KPPU mendapatkan pagu DIPA sebesar Rp. 116.460.861.000,-  (pagu awal), kemudian setelah mendapatkan 

reward sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan APBN-P sebesar Rp. 25.000.000.000 maka pagu akhir KPPU pada TA 2016 menjadi Rp. 

139.452.216.000,-.  Sebagaimana Inpres No. 8 Tahun 2016 tentang Langkah – langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam 

Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia maka pagu yang dapat diimplementasikan adalah 

sebesar Rp. 118.455.216.000,- dan telah dialokasikan untuk menghasilkan output serta outcome sesuai dengan Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga TA 2016 

Peran aktif KPPU sepanjang tahun 2016 adalah mengawasi persaingan usaha khususnya terhadap sektor – sektor yang secara 

nyata bermanfaat bagi masyarakat, terutama permasalahan pangan.  Selanjutnya, KPPU juga telah menyampaikan analisa komprehens if 

terkait sektor pangan sehingga dapat berkontribusi dalam menyusun kebijakan yang paling tepat dalam menyelesaikan permasalahan 

nasional.   

Pada penyampaian Laporan Kinerja KPPU tahun 2016, dijelaskan upaya – upaya KPPU untuk mencegah dan menangani perkara 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Serangkaian kegiatan advokasi telah disasar kepada Kementerian terkait, 

Pemerintah Provinsi maupun Daerah, pelaku usaha dan kalangan akademisi. Walaupun dalam prakteknya masih terdapat sejumlah regulasi 

yang bersinggungan dengan prinsip – prinsip persaingan usaha. 

Pentingnya penerapan nilai – nilai persaingan usaha yang sehat juga dilakukan dengan kewenangan penegakan hukum. Sejumlah 

perkara yang ditangani oleh KPPU saat ini melingkupi dugaan kartel pada sektor pangan selain juga masih terdapat permasalahan di sektor 

infrastruktur misalnya dalam penyelenggaraan tender. 

Pada Laporan Kinerja KPPU tahun 2016 dapat dicermati apresiasi terhadap keberadaan KPPU sebagai lembaga pengawas yang 

aktif melakukan internalisasi nilai – nilai persaingan usaha  yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat, meningkatkan 

kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat yang pada akhirnya juga  

meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU. 
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Dengan disampaikannya laporan ini diharapkan terdapat gambaran kinerja dan proporsi penggunaan anggaran, sehingga dapat 

menjadi acuan dalam mengatasi permasalahan di tingkat nasional sesuai kewenangan KPPU dan senantiasa ditindaklanjuti dalam 

pelaksanaan tugas – tugas KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha pada tahun mendatang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. PENDAHULUAN 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran 

sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. KPPU mendukung program kebijakan pemerintah untuk 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mendorong kemandirian 

ekonomi, berkelanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mengawal 

kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan.  

Pada tahun 2016, KPPU mulai menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah serta PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 untuk melakukan pengawasan 

kemitraan sebagai upaya yang ditempuh atas kondisi pemberdayaan ekonomi rakyat yang dirasa belum mendapatkan kesempatan 

yang sama dalam pengembangan usaha.  

Tugas dan fungsi KPPU juga sejalan dengan arah kebijakan pengembangan penghidupan berkelanjutan dengan peningkatan 

akses terhadap kegiatan ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, daya saing Indonesia masih 

dipandang rendah. Hal ini, terlihat dari masih banyaknya praktik-praktik kegiatan ekonomi yang terindikasi inefisien dengan adanya 

praktik persaingan usaha yang tidak sehat karena masih kurangnya pemahaman nilai-nilai persaingan usaha di lingkungan pelaku 

usaha.  

Oleh karena itu, sebagai lembaga pengawas, KPPU menjalankan tugas pengawasan untuk mendorong peningkatan kesadaran 

dan perubahan perilaku pelaku usaha dengan mengimplemantasikan kebijakan persaingan usaha oleh pengambil kebijakan serta 

peningkatan perekonomian berupa peningkatan kesejahteraan rakyat.  

 

1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang  

Di dalam pasal 35-36 UU Nomor 5 Tahun 1999, tugas dan wewenang adalah  sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Tugas dan Wewenang KPPU 

Tugas KPPU Wewenang KPPU 

1 Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat 

1 Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari Pelaku Bisnis 

tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat 

2 Melakukan Penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau 

tindakan pelaku bisnis yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktik monopoli dan atau persaingan usaha tdak sehat 

2 Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha 

dan/atau tindakan Pelaku Bisnis yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat  

3 Melakukan penilaian ada/atau tidaknya penyalahgunaan 

posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

3 Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus 

dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak 

sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh Pelaku Bisnis 

atau menghadirkan pelaku bisnis, saksi, saksi ahli, atu setiap 

orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi 

4 Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi 4 Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang 

ada dan/atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat 



 4 

B
A

B
 I

  
 

5 Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan 

Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat 

5 Memangil pelaku usaha yang dduga telah melakukan pelanggaran 

terhadap UU No. 5 Tahun 1999 

6 Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan 

dengan UU No. 5 Tahun 1999 

6 Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang 

yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU 

No. 5 Tahun 1999 

7 Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi 

kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 

7 Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku usaha, 

saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada 

angka 5 dan angka 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan 

Komisi 

  8 Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya 

dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap Pelaku 

usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 

  9 Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat 

bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan 

  10 Memutuskan dan menetapkan ada/atau tidaknya kerugian di pihak 

Pelaku Bisnis lain atau masyarakat 

  11 Memberitahukan putusan Komisi kepada Pelaku usaha yang 

diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 

tidak sehat 

  12 Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku 

usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.  

 

1.3. Struktur Organisasi 

Sesuai Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha, struktur organisasi KPPU terdiri atas: 

1. Komisioner, yang terdiri atas seorang Ketua KPPU merangkap Anggota KPPU, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota 

KPPU, dan 7 (tujuh) orang Anggota KPPU 

2. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas 

a. Biro Perencanaan dan Keuangan 

b. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama 

c. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

d. Unit Data dan Informasi 

3. Deputi Bidang Pencegahan, yang terdiri atas 

a. Direktorat Pengkajian Kebijakan dan Advokasi 

b. Direktorat Merger  

4. Deputi Bidang Penegakan Hukum, yang terdiri atas 

a. Direktorat Investigasi 

b. Direktorat Persidangan  

c. Direktorat Penindakan 

5. Satuan Pengawas Internal 

6. Kantor Perwakilan Daerah 

7. Kelompok Kerja 

8. Kelompok Staf Ahli 

9. Kelompok Jabatan Fungsional 

Secara garis besar, struktur organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat dilihat pada gambar berikut ini:  
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Gambar 1.3 Struktur Organisasi KPPU 

 

1.4 Peran Strategis  

Secara garis besar, arah kebijakan KPPU senantiasa sejalan dan sinergis dengan arah kebijakan pembangunan nasional, 

khususnya pembangunan bidang ekonomi. Dalam RPJMN III, KPPU sebagai pemegang otoritas pengawasan dan penegakan 

hukum persaingan usaha mempunyai peran yang sangat dominan dalam mendorong terwujudnya iklim persaingan usaha yang 

sehat untuk mendukung peningkatan daya saing guna mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi. Selain itu, KPPU juga turut 

berperan dalam pengawasan persaingan usaha disektor kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah diamanatkan 

kepada KPPU dan sesuai mandat Presiden RI bahwa KPPU turut berperan aktif dalam Pengendalian Inflasi.  

Dalam mewujudkan kondisi kemandirian ekonomi untuk mendukung pencapaian daya saing kompetitif perekonomian dimana 

Indonesia saat ini menghadapi tantangan eksternal, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau kebijakan pasar tunggal 

ASEAN dan pemberlakuan China ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) dan juga ASEAN +6 dalam Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP), dimana persaingan bebas di pasar dalam negeri antara produk lokal dengan produk murah dari 

luar negeri. Tantangan ekonomi global yang terjadi saat ini dimana nilai tukar Rupiah melemah yang menyebabkan impor bahan 

baku/barang modal industri domestik semakin tertekan yang menyebabkan daya saing nasional melemah sehingga dapat 

membawa konsekuensi masuknya pelaku usaha multinasional dengan kekuatan kapital yang mudah mendistorsi pasar ke dalam 

pasar Indonesia.   

Hal ini seperti dua sisi mata uang, disatu sisi sebagai ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasioal, namun 

pada sisi lain dapat menjadi peluang strategis dalam mendorong perubahan perilaku kegiatan ekonomi, alih teknologi maupun skill 

yang akan mendorong terbukanya peluang pasar ekspor dan impor. Oleh karena itu, untuk mengurangi potensi ancaman dan 

meningkatkan peluang tersebut, KPPU mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengendalikan perbaikan lingkungan pasar 

persaingan, baik dari segi regulasi maupun penegakan dan advokasi kepada pelaku usaha.  
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1.5 Pengawasan Persaingan Usaha 

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU akan selalu mendorong 

peningkatan efisiensi perekonomian nasional, mendorong perbaikan iklim usaha dan mendorong terciptanya regulasi yang 

kondusif. Untuk selanjutnya terhadap permasalahan yang kerap terjadi sepanjang tahun 2016, terkait komoditas pangan strategis 

yang mempengaruhi harga jual, maka KPPU tetap teguh dan bertekad melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan koridor 

pengawasan persaingan usaha, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.    

Agar efektif, dan sesuai dengan sasaran strategis, maka kegiatan tersebut kami kelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Dalam bidang penegakan hukum: 

KPPU melakukan penyelidikan yang bersumber kepada laporan yang diterima dan yang bersumber dari insiatif KPPU. 

Dalam hal ini akan lebih menekankan kepada inisiatif yang dilaksanakan oleh  KPPU tanpa harus menunggu laporan 

yang diterima.  

Dalam implementasinya, sasara kegitan dalam bidang penegakan hukum pada tahun 2016, adalah : 

1. Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha tidak sehat, dengan kegiatan utama adalah : 

- Penelitian perkara inisiatif sektor pangan 

- Penyelidikan sektor pangan 

- Pengawasan langsung (inspeksi) sektor pangan 

- Penelitian perkara inisiatif 

- Pelaksanaan klarifikasi laporan 

- Pelaksanaan  penyelidikan 

- Penyelidikan terkait pelaksanaan kerjasama kemitraan KUMKM 

- Penelitian inisiatif terkait pelaksanaan kerjasama kemitraan KUMKM 

- Pengawasan langsung (inspeksi) terkait pelaksanaan kerjasama kemitraan KUMKM 

2. Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat, dengan kegiatan utama adalah: 

- Pelaksanaan pemberkasan 

- Pelaksanaan litigasi 

- Pelaksanaan eksekusi 

3. Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha, dengan kegiatan utama adalah : 

- Pelaksanaan persidangan majelis 

- Penyusunan doktrin subtansi putusan dan upaya penguatan hukum acara persaingan usaha 

b. Dalam bidang pencegahan: 

KPPU telah melakukan sejumlah kegiatan berupa Advokasi Kebijakan,  Focus Group Discussion (FGD) pada Kajian 

komoditas strategis, dan Kerjasama antar Instansi, dalam hal implementasi UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap semua 

lapisan stakeholder KPPU.  Secara konkrit dalam hal implementasinya fokus kegiatan dalam bidang pencegahan terdiri 

dari : 

1. Pengkajian Kebijakan dan Advokasi, dengan kegiatan utama adalah : 

- Penerapan daftar periksa kebijakan persaingan (competition checklist)  dalam proses perumusan kebijakan 

ekonomi di tingkat Pusat dan Daerah 

- Peningkatan pemahaman dunia usaha terhadap pentingnya nilai – nilai persaingan usaha yang sehat 

- Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya nilai – nilai persaingan usaha yang sehat 
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- Pengawasan kemitraan pelaku usaha besar dan KUMKM 

- Penyampaian saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan 

- Pemetaan struktur pasar dan pengawasan perilaku pelaku usaha 

- Pemetaan struktur pasar dan pengawasan perilaku pelaku usaha di sektor pangan 

 

2. Penilaian Merger dan Akuisisi dengan kegiatan utama adalah : 

- Penelaahan notifikasi merger dan akuisisi 

- Penilaian merger dan akuisisi 

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan merger dan akuisisi 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

2.1 RENCANA STRATEGIS KPPU 2015-2019 

Rencana Strategis KPPU 2015-2019 didasarkan pada pengarusutamaan RPJMN 2015-2019, dimana permasalahan dan isu strategis 

terfokus pada pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitan dengan tugas fungsi KPPU maka dapat diartikan bahwa pembangunan 

berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan pembangunan yang menjaga 

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif untuk mendukung kemandirian ekonomi, berkelanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan 

antar wilayah.  

Dalam RPJMN dijelaskan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk meningkatkan upaya keberlajutan pembangunan 

ekonomi dilakukan dengan strategi: (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga secara positif dengan pengurangan 

kesenjangan antar wilayah; (ii) peningkatan pendapatan (per kapita) serta pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok; (iii) 

peningkatan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran menurun; (iv) penurunan tingkat kemiskinan sehingga jumlah 

penduduk miskin berkurang; (v) ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga sehingga tingkat inflasi rendah; (vi) ketahanan energi, 

utamanya peningkatan akses masyarakat terhadap energi; (vii)  peningkatan akses transportasi/mobilisasi masyarakat; (viii) dan 

penerapan pola produksi/kegiatan ekonomi dan pola konsumsi hemat (tidak boros) dan ramah lingkungan.  

Arah kebijakan untuk pengembangan penghidupan berkelanjutan yang sejalan dengan tugas dan fungsi KPPU adalah peningkatan 

akses terhadap kegiatan ekonomi produktif melalui peningkatan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan ekonomi 

lokal bagi masyarakat kurang mampu dan rentan melalui optimalisasi peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur persaingan 

usaha yang sehat dan melindungi masyarakat yang kurang mampu, yaitu dengan (i) perlindungan usaha yang banyak menyerap tenaga 

kerja kurang mampu dengan memberikan dukungan perbaikan kualitas dan pemasaran; (ii) perlindungan terhadap pasar tradisional 

melalui peningkatan kapasitas infrastruktur pasar; dan (iii) peningkatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan potensi daerah 

dan penguatan ekonomi lokal termasuk dalam pengembangan dan pendampingan dalam mengembangkan kemitraan dalam 

peningkatan keterampilan kewirausahaan dan keterampilan lainnya untuk masyarakat kurang mampu. Selain itu, Pemerintah daerah 

melakukan pengembangan usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan kurang mampu dengan 

pemenuhan infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan.  

Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu adanya penguatan dalam investasi yang ditempuh melalui dua pilar kebijakan, yaitu pertama 

adalah Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan kedua adalah 

Peningkatan Investasi yang Inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini harus dilakukan secara terintegrasi 

baik di tingkat pusat maupun di daerah. Berdasarkan RPJMN 2015-2019 pilar kebijakan penguatan investasi dapat terlihat pada skema 

berikut ini:  

Gambar 2.1 Pilar Kebijakan Penguatan Investasi  

 

 

 

 

Pilar Kebijakan Penguatan Investasi 

Penguatan Investasi 

Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 
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Arah kebijakan yang ditempuh dalam pilar pertama penguatan investasi adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih 

berdaya saing, baik ditingkat pusat maupun daerah yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian 

berinvestasi dan berupaya di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.  

Adapun strategi yang ditempuh dalam RPJMN 2015-2019 sejalan dengan sasaran strategis KPPU 2015-2019, terutama dalam strategi 

peningkatan kepastian hukum investasi dan usaha yang dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah 

agar terjadi keselarasan peraturan daerah dengan pusat serta peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan 

penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang 

sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, 

melalui: 

a. Reposisi dan penguatan kelembagaan KPPU, 

b. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan usaha yang sehat (seperti monopoli dan kartel) yang 

mendistorsi pasar,  

c. Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur 

dan logistik,  

d. Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, 

e. Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro.  

Arah kebijakan yang ditempuh dalam pilar kedua penguatan investasi adalah pengembangan dan memperkuat investasi di sektor ril, 

terutama yang berasal dari dari sumber investasi domestik yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia 

secara inklusif dan berkeadilan, terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal. 

Adapun kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penguatan investasi antara lain:  

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi;  

2. Pengembangan layanan investasi; 

3. Amandemen UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya 

pasal-pasal yang mengatur tentang kelembagaan Sekretariat KPPU, Pengendalian Merger, hal-hal yang substantif agar 

sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi, serta harmonisasi kebijakan.  

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dalam pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, 

serta visi Indonesia, maka di dalam Renstra 2015-2019, KPPU mempunyai visi yaitu “Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat 

dalam mendorong ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional yang efisien 

dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat” serta misi untuk mewujudkan mental persaingan usaha yang sehat, 

penegakan hukum persaingan usaha dan mewujudkan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel yang sejalan dan relevan dengan 

Misi ketiga dari Presiden, yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.  

Adapun tujuan untuk mendukung upaya visi-misi dalam Renstra KPPU Tahun 2015-2019 adalah: 

a. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dikalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat; 

b. Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat; 

c. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, sasaran strategis yang ingin dicapai pada akhir Renstra ini adalah (i) meningkatnya internalisasi nilai-

nilai persaingan usaha yang sehat dikalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat; (ii) meningkatnya kepastian penegakan 

hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat; dan (iii) meningkatnya kredibilitas dan akuntabilitas 

kelembagaan KPPU. 

Sasaran tersebut diukur melalui indikator sebagai berikut: 



 

 

 

13 

B
A

B
 I

I 
  

1. Tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat; 

2. Jumlah K/L atau pemerintah daerah yang menggunakan competition checklist dalam perumusan kebijakannya; 

3. Jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha; 

4. Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai tahun berjalan; 

5. Tingkat Indeks Reformasi Birokrasi KPPU; 

6. Tingkat penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan 

dan hukum persaingan usaha.  

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN III 2015-2019, yaitu peningkatan daya saing bangsa 

melalui dua sasaran, yaitu: (i) penguatan investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan (ii) penguatan nilai-nilai persaingan 

usaha yang sehat yang ditempuh melalui pembangunan lintas bidang berupa revolusi mental untuk mencapai kondisi kemandirian 

ekonomi yang tercermin dari menguatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah 

dan masyarakat.  

Melalui dua sasaran tersebut, maka penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha diharapkan menjadi motor penggerak seluruh 

elemen bangsa menuju tercapainya dua sasaran ekonomi, yaitu penguatan investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan 

sasaran penguatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Kedua sasaran ekonomi ini akan menjadi pilar penyangga tercapainya 

peningkatan daya saing yang didukung oleh program kegiatan kebijakan dan hukum persaingan usaha yang menjadi arah kebijakan 

dan strategi KPPU melalui program pengawasan persaingan usaha.  

Adapun pencapaian sasaran ekonomi tersebut dapat diilustrasikan melalui skema sebagai berikut:  

Gambar 2.2. 

Skema Peran Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha Dalam Peningkatan Daya Saing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Arah kebijakan dan Strategi KPPU berdasarkan skema di atas, maka KPPU telah merumuskan program kegiatan dalam 

penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha yang akan dilakukan sebagaimana berikut:  

A. Penegakan Hukum Persaingan Usaha 

Penegakan hukum persaingan usaha yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang 

diarahkan untuk menindak semua pelanggaran terhadap dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
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Kewenangan penegakan hukum persaingan usaha meliputi penyelidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara pesaingan usaha.  

 

B. Pengawasan Sektoral 

KPPU telah menetapkan 5 (lima) sektor strategis yang menjadi prioritas penanganan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

RPJMN, yaitu meliputi: 

a. Sektor Pangan; 

b. Sektor Energi dan Pertambangan; 

c. Sektor Kesehatan dan Pendidikan; 

d. Sektor Keuangan; 

e. Sektor Infrastruktur dan bidang-bidang kegiatan yang bersifat monopoli alamiah.  

 

C. Harmonisasi Kebijakan 

Upaya Harmonisasi kebijakan persaingan dilakukan agar seluruh kebijakan di bidang ekonomi selaras dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 untuk menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dimana semua orang memiliki kesempatan yang 

sama secara sehat dan merasa terjamin keberadaannya dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia.  

 

D. Pengawasan Kemitraan 

Berdasarkan Mandat UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Pasal 36 ayat(2) yang 

menyatakan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk 

mengawasi persaingan usaha. Atas dasar ini, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), KPPU mendapat kewenangan baru untuk melakukan 

pengawasan kemitraan. Dalam melakukan pengawasan ini, KPPU berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya Kementerian 

Koperasi dan UKM.   

 

E. Penguatan Kelembagaan 

Sebagai usaha dalam memaksimalkan peran KPPU dalam mendukung RPJMN ke III, maka perlu dilakukan penguatan 

kelembagaan yang dilakukan melalui: (i) mempersiapkan dan mendorong Pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan 

Amandemen U No. 5 Tahun 1999, (ii) mempersiapkan dan mendorong Kementerian terkait untuk menyelesaikan usulan 

perubahan kedua atas Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

 

F. Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Nilai-nilai Persaingan Usaha Yang Sehat 

Dengan melekatkan nilai-nilai persaingan usaha dalam setiap diri manusia Indonesia, maka upaya-upaya pencapaian target 

ekonomi akan mudah dilakukan karena peran persaingan usaha yang sehat menjadi optimal. Persaingan usaha yang sehat perlu 

menjadi tata nilai kolektif bangsa, agar dalam jangka panjang perekonomian Indonesia dapat tumbuh-kembang berkelanjutan dan 

kokoh.  

 

G. Internalisasi Nilai-Nilai Persaingan Usaha Yang Sehat Melalui Kebijakan dan Regulasi  

Kebijakan dan regulasi pemerintah diharapkan selaras dengan nilai-nilai persaingan usaha demi meningkatkan kesadaran baik 

pelaku usaha maupun masyarakat terhadap nilai-nilai persaingan usaha guna mendorong daya saing Indonesia.  

 

H. Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha Yang Sehat Melalui Pendidikan 

Lembaga pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis sebagai media sekaligus sarana dalam melaksanakan internalisasi 

nilai-nilai persaingan usaha. Oleh karena itu dalam memanfaatkan lembaga pendidikan dalam internalisasi nilai-nilai persaingan 



 

 

 

15 

B
A

B
 I

I 
  

usaha akan dilakukan: (i) penerapan nilai-nilai persaingan usaha sebagai materi kuliah di perguruan tinggi, (ii) penerapan nilai -

nilai pesaingan usaha sebagai materi diklat penjenjangan untuk aparatur sipil negara.  

 

2.2 PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA 2016 

Adapun untuk mencapai sasaran strategis dan program yang telah amanatkan dalam Rencana Strategis KPPU tahun 2015-2019 

sebagaimana telah dimandatkan melalui RPJMN 2015-2019, perencanaan kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha dijabarkan 

sebagaimana berikut:  

Gambar 2.3  Mandat RPJMN dan Perencanaan Kinerja KPPU  

 

Berdasarkan skema di atas, tujuan dan sasaran strategis KPPU akan tercapai jika Indikator Kinerja Utama KPPU dapat tercapai. 

Berdasarkan Renstra KPPU 2015-2019, dijelaskan bahwa kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau dengan kata lain kinerja (prestasi kerja) secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya. Adapun target kinerja yang ditetapkan meliputi target kinerja pada 

sasaran program dan sasaran kegiatan. 

Pada tahun anggaran 2016, target kinerja KPPU sasaran program dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut: 
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Tabel 2.1. Target Program Pengawasan Persaingan Usaha 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha 

yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan 

masyarakat 

Tingkat pemahaman pelaku usaha terkait 

nilai-nilai persaingan usaha yang sehat 

50% 

Jumlah K/L atau pemerintah daerah yang 

menggunakan competition checklist (daftar 

periksa persaingan) dalam perumusan 

kebijakannya 

20 

Jumlah universitas yang telah mengajarkan 

mata kuliah terkait persaingan usaha 

12 

2. Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan 

usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang 

sehat 

Persentase dikuatkannya Putusan KPPU 

pada tahap Pengadilan Negeri dan 

Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 

Berjalan. 

53% 

3. Penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel Tingkat indeks reformasi birokrasi KPPU 65% 

Tingkat penguatan  pengakuan publik 

(nasional dan global) atas KPPU sebagai 

pusat referensi dalam penerapan kebijakan 

dan hukum persaingan usaha 

12% 

 

Target  output dan outcome  yang telah direalisasikan dan dicapai pada Tahun Anggaran 2016 merupakan target Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2015-2019 dengan alokasi anggaran yang 

tersedia sebesar Rp.116.460.861.000,-. Anggaran tersebut terdiri atas satu program yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha 

melalui 3 sasaran strategis. 

Target program pengawasan persaingan usaha tersebut diturunkan kedalam program kegiatan unit kesekjenan dan kedeputian  serta 

Kantor Perwakilan Daerah di Lembaga KPPU yang kemudian diturunkan menjadi program kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan 

tanggung jawabnya, seperti terlihat pada diagram berikut ini: 

 

Gambar 2.4 Diagram Program dan unit pelaksana 
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2.3 TARGET TAHUN 2016 

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, maka setiap unit berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya menjabarkan ke dalam 

kegiatan yang menjadi target capaian masing-masing unit kerja dengan bermuara pada target capaian lembaga KPPU disesuaikan 

dengan yang telah ditetapkan di dalam Renstra KPPU tahun 2015-2019.  

Adapun target capaian tahun 2016 berdasarkan unit dapat terlihat pada masing-masing tabel berikut ini: 

A. Direktorat Pengkajian Kebijakan dan Advokasi 

No. Sasaran Program/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan 

usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi 

pemerintah dan masyarakat 

Jumlah Surat Saran dan Pertimbangan Sektor 

Strategis Kepada Pembuat Kebijakan 

10 

Jumlah implementasi manual kebijakan persaingan di 

Pusat dan Daerah 

10 

Jumlah Advokasi Kebijakan Persaingan Usaha di 

Lembaga Pendidikan dan Kedinasan 

12 

Jumlah Pengawasan Pelaku Usaha 10 

Jumlah Pengawasan Kemitraan 7 

Jumlah universitas yang telah mengajarkan mata 

kuliah terkait persaingan usaha 

12 

Anggaran : Rp. 14.650.000.000,- 

B. Direktorat Merger 

No. Sasaran Program/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya pengawasan merger, konsolidasi, akuisisi Jumlah Notifikasi Merger dan Akuisisi Yang 

Masuk 

50 

Jumlah Laporan Penilaian Merger dan 

Akuisisi 

30 

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 

Terhadap Merger dan Akuisisi 

16 

Anggaran : Rp. 4.900.000.000,- 

 

C. Direktorat Investigasi 

No. Sasaran Program/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap 

pelaku usaha atau kegiatan usaha 

Jumlah Laporan Klarifikasi 120 

Jumlah Laporan Hasil Penelitian Perkara 

Inisiatif 

20 

Jumlah laporan hasil penyelidikan 60 
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Anggaran : Rp. 7.700.000.000,- 

 

D. Direktorat Persidangan  

No. Sasaran Program/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

1. Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha Jumlah Persidangan Majelis/Penanganan 

Perkara 

24 

Jumlah Laporan Doktrin Substansi Putusan 2 

Jumlah Penetapan / Putusan 17 

Anggaran : Rp. 10.300.000.000,- 

 

E. Direktorat Penindakan 

No. Sasaran Program/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

1. Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat Jumlah laporan pemberkasan 30 

Jumlah laporan litigasi 13 

Jumlah laporan eksekusi 8 

Anggaran : Rp. 5.400.000.000,- 

 

F. Biro Hukum, Humas dan Kerjasama  

No. Sasaran Program/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha 

yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan 

masyarakat 

Diseminasi Informasi Publik dan Internal 

dan Hubungan Media 

16 

Tingkat pemahaman pelaku usaha terkait 

nilai- nilai persaingan usaha yang sehat 

50% 

2. Meningkatnya pembangunan jejaring dengan lembaga lain 

yang mempunyai nilai tambah 

Jumlah laporan terkait pelaksanaan 

hubungan luar negeri 

8 

 Jumlah Kerjasama kelembagaan dalam 

negeri 

8 

3. Meningkatnya kualitas perangkat hukum internal Jumlah Pertimbangan/opini hukumdan 

pendampingan hukum 

11 

Anggaran : Rp. 6.941.300.000,- 

 

G. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

No. Sasaran Program/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 
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1. Meningkatnya kualitas SDM, tata organisasi dan layanan 

operasional 

Pembinaan, Penilaian dan Diklat SDM 3 

Perencanaan dan Pengembangan Tata 

Kelola Organisasi dan SDM 

3 

Pelayanan Umum Kerumahtangaan & 

Operasional Teknis Internal 

1 

Pelayanan Umum Kerumahtanggaan 

Pimpinan dan Keprotokolan 

1 

Diseminasi Data Terintegrasi dan Layanan 

Teknologi Informasi Guna Mendukung 

Kinerja KPPU 

2 

Anggaran : Rp. 12.100.000.000,- 

 

H. Satuan Pengawas Internal  

No. Sasaran Program/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap 

aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU 

Pembinaan, Pengawasan Internal dan 

Quality Assurance 

4 

Laporan Audit dan Review 6 

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 

dan Evaluasi Pemantauan Kinerja 

6 

Anggaran : Rp. 1.600.000.000,- 

 

I. Biro Perencanaan dan Keuangan  

No. Sasaran Program/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan 

anggaran 

Perencanaan/Program, Penganggaran & 

Pengendalian 

5 

Pemantauan, Analisa & Evaluasi 4 

Akuntansi/Laporan Keuangan 4 

Perbendaharaan 6 

Anggaran : Rp. 2.200.000.000,- 

 

J. Kantor Perwakilan Daerah 

Batam 

No. Sasaran Program/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

1. Jumlah kegiatan forum diskusi yang 

dilaksanakan di wilayah KPD 

2 
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Meningkatkanya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha 

yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan 

masyarakat 

Jumlah kegiatan peningkatan eksistensi 

KPPU/kerjasama kelembagaan di wilayah 

kerja KPD/peningkatan kompetensi KPD 

5 

Jumlah Implementasi Manual Kebijakan 

Persaingan 

2 

Pengawasan kemitraan di KPD KPPU 1 

2. Meningkatanya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap 

pelaku usaha atau kegiatan usaha 

Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi dan 

Penelitian Inisiatif 

4 

Anggaran : Rp. 944.168.000,- 

 

Medan 

No. Sasaran Program/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha 

yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan 

masyarakat 

Jumlah kegiatan forum diskusi yang 

dilaksanakan di wilayah KPD 

2 

Jumlah kegiatan peningkatan eksistensi 

KPPU/kerjasama kelembagaan di wilayah 

kerja KPD/peningkatan kompetensi KPD 

5 

Jumlah Implementasi Manual Kebijakan 

Persaingan 

2 

Pengawasan kemitraan di KPD KPPU 1 

2. 
Meningkatanya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap 

pelaku usaha atau kegiatan usaha 

Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi dan 

Penelitian Inisiatif 

2 

Anggaran : 930.969.000,- 

 

Surabaya 

No. Sasaran Program/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatkanya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha 

yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan 

masyarakat 

Jumlah kegiatan forum diskusi yang 

dilaksanakan di wilayah KPD 

3 

Jumlah kegiatan peningkatan eksistensi 

KPPU/kerjasama kelembagaan di wilayah 

kerja KPD/peningkatan kompetensi KPD 

5 

Jumlah Implementasi Manual Kebijakan 

Persaingan 

2 

Pengawasan kemitraan di KPD KPPU 1 

2. 
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap 

pelaku usaha atau kegiatan usaha 

Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi dan 

Penelitian Inisiatif 

2 

Anggaran : Rp. 873.012.000,- 
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Makassar 

No. Sasaran Program/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha 

yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan 

masyarakat 

Jumlah kegiatan forum diskusi yang 

dilaksanakan di wilayah KPD 

3 

Jumlah kegiatan peningkatan eksistensi 

KPPU/kerjasama kelembagaan di wilayah 

kerja KPD/peningkatan kompetensi KPD 

5 

Jumlah Implementasi Manual Kebijakan 

Persaingan 

2 

Pengawasan kemitraan di KPD KPPU 1 

2. 
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap 

pelaku usaha atau kegiatan usaha 

Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi dan 

Penelitian Inisiatif 

2 

Anggaran : Rp. 950.862.000,- 

 

Balikpapan 

No. Sasaran Program/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatkanya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha 

yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan 

masyarakat 

Jumlah kegiatan forum diskusi yang 

dilaksanakan di wilayah KPD 

2 

Jumlah kegiatan peningkatan eksistensi 

KPPU/kerjasama kelembagaan di wilayah 

kerja KPD/peningkatan kompetensi KPD 

5 

Jumlah Implementasi Manual Kebijakan 

Persaingan 

2 

Pengawasan kemitraan di KPD KPPU 1 

2. 
Meningkatanya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap 

pelaku usaha atau kegiatan usaha 

Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi dan 

Penelitian Inisiatif 

2 

Anggaran : Rp. 945.763.000,- 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1 PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi lembaga, dalam hal ini adalah keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang sejalan dengan visi dan misi Komisi Pengawas Persaingan Usaha.  

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja serta menunjukkan seberapa besar 

kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian 

akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja 

yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara membandingkan antara realisasi  kinerja dengan target kinerja yang telah  

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
× 100% 

 

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA KPPU PUSAT 

Sasaran Strategis 1. “Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha pemerintah 

dan masyarakat” 

Sasaran d iatas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu (i) tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang 

sehat dengan target 50%, (ii) jumlah K/L atau pemerintah daerah yang menggunakan daftar periksa persaingan (competition checklist) 

dalam perumusan kebijakannya dengan target 20 K/L/Pemda, dan (iii) jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait 

persaingan usaha dengan target 12 universitas, baik negeri maupun swasta.  

Adapun kegiatan terkait terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dilakukan dengan kegiatan pengawasan pelaku usaha yang 

terfokus pada 5 sektor, yaitu pangan, energi dan pertambangan, kesehatan dan pendidikan, keuangan serta sektor infrastruktur.  

(i) Tingkat Pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat (target capaian indikator 50%) 

Pada tahun 2016, tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat diukur melalui persentase 

pengawasan kemitraan dan persentase pengawasan merger-akuisisi. Pada tahun 2016, program yang dasari tingkat 

pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat adalah Program Kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 

1999. Akan tetapi, program tersebut baru ditetapkan pada akhir tahun 2016. Sehingga secara resmi program akan mulai 

dijalankan pada tahun 2017.  

Dengan demikian, pendekatan pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan mengukur tingkat pengawasan kemitraan. 

Indikator kinerja pengawasan merger yang juga baru dimulai pada tahun 2016 adalah pada tahapan pelaksanaan sosialisasi 

Peraturan Komisi No. 01 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengawasan Kemitraan, penandatanganan MoU dengan Kementerian 

Koperasi dan UKM serta pembentukan SATGAS Kemitraan terkait dalam pengawasan kemitraan, baik di pusat maupun daerah. 

Beberepa kegiatan dilakukan untuk melakukan analisa perjanjian, khususnya pada kemitraan perunggasan (ayam). 

Adapun pendekatan capaian indikator kinerja pengawasan kemitraan dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu:  
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a. Sosialisasi, capaian sebesar 25%,  

b. Diskusi dan analisa perjanjian, capaian sebesari 50%,  

c. Advokasi, capaian sebesar 75%, dan  

d. Adendum kontrak kemitraan, capaian sebesar 100%. 

Dari kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016, maka capaian indikator pengawasan kemitraan adalah sebesar 50%. Hal ini 

dikarenakan pada tahun 2016, kegiatan masih dilakukan dalam bentuk sosialisasi untuk memberikan pemahaman bentuk 

kemitraan yang sesuai dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dan juga melakukan analisa beberapa perjanjian kontrak 

kerjasama (kemitraan) pada sektor perunggasan.  

Sedangkan pendekatan kedua diukur dengan persentase pengawasan merger dan akuisisi yang berupakan rasio notifikasi 

merger-akuisisi dibandingkan dengan surat monitoring pengawasan merger. Pada tahun 2016 terdapat peningkatan jumlah 

notifikasi jika dibandingkan dari tahun 2015, yaitu sebesar 28,3% (seperti pada tabel berikut). 

Tabel 3.1 

Rekapitulasi Merger, Akuisisi dan Konsultasi Tahun 2010-2016 

no notifikasi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Merger - - 1 1 1 3 2 

2 Akuisisi 3 43 34 69 53 50 62 

3 Konsultasi - - 1 - 5 - 4 

  TOTAL 3 43 36 70 59 53 68 

 

Pada tahun 2016, Direktorat Merger telah mengeluarkan surat dalam rangka pemantauan sebanyak 89 surat keluar. Dari 89 

surat tersebut sudah direspon oleh pihak pelaku usaha sebanyak 61 (68,5%). Seluruh surat yang telah direspon oleh pelaku 

usaha telah dilakukan proses tindak lanjut. Dari 61 surat balasan, 29 memasukkan untuk proses notifikasi, 12 kegiatan tidak 

masuk ke dalam threshold, 1 kegiatan tidak ada perpindahan kendali dan 11 kegiatan belum akuisisi/belum efektif.  

 

Dengan demikian, indikator kinerja pengawasan merger yang diukur dari rasio notifikasi dibandingkan dengan surat monitoring 

adalah: 

 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔
 × 100% 

 

Maka indikator kinerja pengawasan merger, akusisi dan konsultasi tahun 2016 adalah: 

 

68

89
 × 100% =   76,4% 

 

Dari kedua hasil capaian program pengawasan kemitraan dan pengawasan merger pada tahun 2016, maka capaian indikator 

tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan usaha yang sehat adalah: 

 

= 
% 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑚𝑖𝑡𝑟𝑎𝑎𝑛 +% 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟

2
  

= 
50+76,4

2
 = 63,2%  

 

Dengan demikian, target capaian yang telah ditetapkan sebesar 50% dapat dilaksanakan pada tahun 2016, dengan capaian 

sebesar 63,2%. 
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(ii) Jumlah K/L atau pemerintah daerah yang menggunakan competition checklist dalam perumusan kebijakannya (target capaian 

kinerja 20 K/L atau pemerintah daerah) 

Untuk indikator pencapaian jumlah K/L atau pemerintah daerah yang menggunakan competition checklist dalam perumusan 

kebijakannya mempunyai target capaian sebanyak 20 K/L atau pemerintah daerah. Pada tahun 2016, dengan anggaran 

sebesar 2 Milyar Rupiah, KPPU telah mengadakan 13 sosialisasi di daerah dengan peserta dinas-dinas daerah. Dari hasil 

tersebut dapat mencapai target 13 K/L dan Pemerintah daerah yang menggunakan competition checklist dalam perumusan 

kebijakannya, yaitu: 

1. Kementerian Pertanian,  

2. Kementerian Perdagangan,  

3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,  

4. Kementerian Perhubungan,  

5. Kementerian Keuangan,  

6. Pemerintah Provinsi Jawa Barat,  

7. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,  

8. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,  

9. Pemerintah Kabupaten Banjar,  

10. Pemerintah Kota Balikpapan  

Dan instansi lain:  

11. Bank Indonesia,  

12. OJK, dan  

13. BPOM. 

Dengan hasil tersebut maka capaian indikator kinerja target K/L dan Pemerintah Daerah yang menggunakan competition 

checklist  dalam perumusan kebijakannya adalah: 

13

22
× 100% = 59,1% 

Pencapaian indikator kinerja K/L yang menggunakan competition checklist sebenarnya juga dapat terlihat dari pencapaian 

jumlah surat saran yang disampaikan KPPU kepada K/L ataupun pemerintah daerah terkait. Pada tahun 2016, jumlah surat 

saran yang telah diterbitkan berjumlah 16 surat saran dengan jumlah total dari tahun 2015 berjumlah 30 surat saran.  

Dengan pencapaian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa indikator kinerja penggunaan competition checklist dalam 

merumuskan kebijakannya adalah sebagai berikut (ikhtisar surat saran 2015-2016 terlampir): 

30

32
× 100% = 93,75 % 

 

Target surat saran yang telah diterbitkan sebagai indikator kinerja K/L dan pemerintah daerah yang telah menggunakan 

competition checklist dalam perumusan kebijakannya pada tahun 2016 tidak tercapai. Pencapaian ini bukan semata-mata 

kinerja yang kurang baik, akan tetapi ada kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah tidak mengeluarkan kebijakan 

daerah terkait sektor perekonomian yang bersinggungan dengan persaingan usaha. Sehingga capaian surat saran tersebut 

tidak tercapai 100%. 
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(iii) Jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha (target capaian indikator adalah 12 

universitas) 

Indikator lain dalam sasaran strategis internalisasi nilai-nilai persaingan usaha adalah jumlah universitas yang telah 

mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha dengan target capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 

adalah 12 universitas. Dalam pelaksanaannya, karena terjadi pengurangan anggaran pada pertengahan tahun anggaran 2016, 

maka dari target 12 universitas berkurang menjadi 9 universitas. Pencapaian indikator dilaksanakan dengan melakukan kuliah 

umum di 10 universitas dan 7 Training of Trainers (ToT) untuk para dosen Fakultas Hukum dan Ekonomi, baik di universitas 

negeri maupun swasta.  

Selain kegiatan kuliah umum dan TOT, pemetaan jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah persaingan usaha 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke universitas yang ditujukan kepada Fakultas Hukum dan Ekonomi. Dari 150 

kuesioner yang dibagikan, terdapat 92 kuesioner yang memberikan feedback kepada KPPU. Dari kuesioner tersebut didapatkan 

bahwa 69% telah mengajarkan mata kuliah hukum persaingan usaha dengan sifat beragam, yaitu sifat wajib fakultas, wajib 

jurusan maupun pilihan. Dari hasil pemetaan tersebut terdapat 49 universitas yang telah mengajarkan mata kuliah persaingan 

usaha.  

Jika dilihat dari capaian target kinerja tahun anggaran 2016, maka capaian kinerja untuk indikator jumlah universitas yang te lah 

mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha adalah (universitas yang mengajarkan mata kuliah persaingan usaha/hasil 

kuesioner terlampir) untuk capaian 2015-2016 (target 19 universitas) adalah: 

49

19 
× 100% = 257,89% 

Dalam mencapai target ini KPPU didukung dengan anggaran tahun 2016 sebesar 2 Milyar Rupiah untuk menghasilkan capaian 

target output pelaksanaan 12 kuliah umum persaingan usaha dan 7 kegiatan ToT untuk dosen Fakultas Hukum dan Fakultas 

Ekonomi.  

 

Sasaran Strategis 2. “Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim 

usaha yang sehat” 

Sasaran strategis kedua mempunyai indikator kinerja persentase dikuatkannya putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan 

Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan. Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim 

investasi dan iklim usaha yang sehat ditunjang dari capaian kinerja Direktorat Investigasi, Direktorat Persidangan dan Direktorat 

Penindakan.  

Alur kerja dan program yang dijalankan pada Kedeputian Penegakan Hukum bermula dari program kegiatan investigasi Direktorat 

Investigasi yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Persidangan. Jika terdapat banding terhadap hasil Putusan Majelis maka 

akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Penindakan.  

 

Direktorat Investigasi 

Indikator keberhasilan sasaran strategis kedua ini adalah merupakan hasil capaian yang berjenjang yang dimulai dari capaian indikator 

kinerja Direktorat Investigasi adalah prosentase peningkatan hasil penelitian/laporan yang kemudian ditindaklanjuti ke tahap 

penyelidikan dengan target pencapaian  sebesar 5% atau output sejumlah 120 laporan pada tahun 2016 dan telah dicapai sejumlah 

227 laporan.  
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Persentase peningkatan hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan pada tahun 2016 adalah  sebesar 10%. 

Jumlah ini adalah rasio dari jumlah kenaikan/peningkatan penelitian/laporan yang dapat ditindaklanjuti ke penyelidikan ditahun 2016 

dikurangi peningkatan penelitian/laporan yang dapat ditindaklanjuti di tahun 2015. Rincian pencapaian kinerja yang telah dcapai oleh 

Direktorat Investigas adalah sebagai berikut:  

Laporan Klarifikasi  

i. Klarifikasi  

a. Jumlah laporan klarifikasi tahun 2015 yang masuk tahun 2016  18  Laporan 

b. Jumlah laporan klarifikasi yang masuk tahun 2016 209 Laporan 

c. Jumlah Laporan Klarifikasi tahun 2015 yang masuk ke penyelidikan   4   Laporan 

d. Jumlah Laporan Klarifikasi yang Masuk ke Penyelidikan tahun 2016   9   Laporan 

e. Jumlah Laporan yang berhenti 185 Laporan 

f. Jumlah Laporan yang masih dalam proses 15 Laporan 

 

ii. Inisiatif 

a. Jumlah Laporan Inisiatif yang Masuk Tahun 2016  18 Laporan 

b. Jumlah Laporan Inisiatif yang Lanjut ke Penyelidikan   8   Laporan 

Dengan demikian, Persentase Tindak lanjut Laporan Klarifikasi adalah 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑗𝑡 𝑘𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 (𝑘𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 + 𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖𝑎𝑡𝑖𝑓)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑠𝑖𝑎𝑡𝑖𝑓 ∗)
 × 100% 

14 + 8

212 + 18
 × 100% = 10% 

Keterangan *): 

Total Laporan klarifikasi dan inisitatif pada tahun 2016 tidak termasuk laporan yang masih dalam proses.  

       

 Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah: 

1. KPPU tidak dapat menolak laporan yang masuk . 

2. Hasil dari proses klarifikasi laporan, didapatkan banyak laporan yang tidak dapat melengkapi kelengkapan persyaratan laporan. 

3. Banyaknya laporan masuk yang bukan merupakan kewenangan KPPU. 

Tahap kegiatan selanjutnya adalah pemberkasan, yaitu menindaklanjuti hasil penyelidikan. Kegiatan ini memiliki target pencapaian 

sebesar 25% atau output kegiatan sejumlah 60 laporan pada tahun 2016 dan telah tercapai sejumlah 63 laporan atau setara denga n 

105%.  

Sedangkan persentase hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap pemberkasan adalah rasio jumlah penyelidikan yang dapat 

ditindaklanjuti ke tahap penanganan perkara di tahun 2016 dibandingkan dengan jumlah penyelidikan yang dilalukan di tahun 201 5. 

Dengan demikian capaian indikator kinerja pada tahun 2016 adalah 48% melebihi target yang telah ditetapkan seperti tergambarkan 

pada rincian berikut: 

Laporan Penyelidikan 

a. Jumlah penyelidikan yang masuk ke pemberkasan  24 Laporan 

b. Jumlah penyelidikan yang berhenti 26 Laporan 

c. Jumlah penyelidikan yang masih dalam proses  13 Laporan 
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Dengan demikian, Persentase Tindak Lanjut Penyelidikan adalah: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑘𝑒 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 ∗)
 × 100% 

Maka,  

 

20

50
 × 100% = 48%  

 Keterangan *): 

 Jumlah total penyelidikan tidak termasuk jumlah penyelidikan yang masih dalam proses 

 

Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan laporan tidak dapat ditindaklanjuti pada tahap penyelidikan adalah:   

1. KPPU tidak dapat menolak penyelidikan yang masuk . 

2. Setelah penyelidikan masuk dan kemudian dilakukan penyelidikan oleh KPPU, banyak yang tidak memenuhi unsur 2 alat bukti. 

 

Direktorat Persidangan 

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Persidangan pada tahun 2016, dalam mencapai sasaran meningkatnya kepastian 

penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha dengan indikator persentase Putusan KPPU 

berdasarkan penanganan perkara yang masuk di tahun 2016 telah mencapai target 100%. Hasil ini diperoleh dari rasio jumlah Perkara 

yang diputus pada tahun 2016 dibandingkan dengan jumlah keseluruhan perkara yang dilakukan di tahun 2016. Hasil ini merupakan 

capaian dari 26 perkara yang dilaksanakan di tahun 2016, namun dari 26 perkara tersebut terdapat 5 perkara yang masih dalam proses 

ditindaklanjuti pada tahun 2017, sehingga capaian perkara yang diputus adalah 100% didapat dari : 

21 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛

21 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎
× 100% = 100 % 

Hasil akhir dari pencapaian target pada Direktorat Persidangan adalah berupa penetapan/putusan dengan target pada tahun 2016 

sebesar 17 (tujuh belas) putusan, pada pada akhir tahun 2016 telah tercapai 22 (dua puluh dua) penetapan/putusan. Dari hasil capaian 

tersebut, target kegiatan dalam penetapan/putusan selama tahun 2016 mencapai 129%.  

 

Direktorat Penindakan 

Pada Direktorat Penindakan, yang merupakan kunci pencapaian sasaran strategis KPPU dalam pencapaian sasaran meningkatnya 

kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha terdapat tiga indikator kinerja, yaitu 

sebagai berikut: 

(i) Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU,  

(ii) Persentase dikuatkannya putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai tahun berjalan, dan 

(iii) Persentase eksekusi putusan yang ditindaklanjuti di tahun berjalan (indikator baru). 

Adapun capaian indikator Direktorat Penindakan pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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(i) Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU tercapai 84% dari target tahun 2016 sebesar 53%. Hasil ini 

diperoleh dari rasio jumlah pemberkasan yang dapat masuk menjadi perkara di tahun 2016 dibandingkan dengan jumlah 

pemberkasan di tahun 2016. 

(ii) Persentase dikuatkannya putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang ditargetkan sebesar 53%, 

pada akhir tahun 2016 dapat mencapai 67%. Indikator ini merupakan rasio jumlah Putusan yang dimenangkan di tahap PN dan 

MA dibandingkan dengan jumlah putusan KPPU di PN dan MA. Hasil ini dicapai dari target laporan litigasi sebanyak 13 laporan 

dengan pencapaian sebanyak 25 laporan. Hasil ini telah melebihi target yang ditetapkan, karena pada tahun 2016 terdapat 12 

upaya hukum keberatan tingkat PN, pasca Putusan KPPU. Enam output merupakan upaya hukum Kasasi yang merupakan 

kelanjutan upaya hukum sebelumnya maupun kelanjutan upaya hukum di tahun 2016. Total 25 output Litigasi dari 13 target 

output dengan pencapaian 192%. Selain itu, adanya 7 output merupakan upaya hukum Peninjauan Kembali yang merupakan 

kelanjutan dari upaya hukum pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini yang menyebabkan tingginya persentase pencapaian, 

walaupun Peninjauan Kembali tidak dikenal dalam proses upaya hukum di KPPU, karena merupakan upaya hukum luar biasa. 

Selain itu, KPPU juga tidak bisa menolak adanya upaya hukum dari Para Terlapor, termasuk upaya hukum Peninjauan Kembali. 

Adapun beberapa faktor pendukung dan juga hambatan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target pada indikator kinerja ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Diterapkannya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 mengakibatkan terjadi perubahan 

administrasi penyimpanan berkas perkara antara investigator dan panitera. Hal tersebut seringkali menimbulkan kendala bagi 

Bagian Litigasi terutama ketika sidang pertama perkara keberatan, karena berkas perkara yang tidak lengkap;  

2. Terdapat banyak Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang belum diambil oleh bagian litigasi dikarenakan 

beberapa hal. Pertama, Bagian litigasi belum menerima Relaas Pemberitahuan Putusan dari Pengadilan Negeri ataupun 

surat tembusan pengiriman salinan putusan dari Mahkamah Agung. Kedua, kesiapan administrasi di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri dalam menyiapkan salinan putusan Pengadilan negeri dan/atau Mahkamah Agung yang kurang maksimal. 

Ketiga, penggantian biaya fotokopi salinan putusan yang sifatnya tidak resmi, karena sifatnya tidak resmi maka tidak ada 

bukti bayar yang dikeluarkan oleh pengadilan oleh karena itu tidak dapat dianggarkan pada bagian litigasi;  

3. Adanya perbedaan interpretasi pengertian "Sidang Pertama" dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, yang 

menimbulkan ketidakseragaman penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tersebut oleh Pengadilan 

Negeri yang memeriksa Perkara keberatan KPPU. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2005 yang ditafsirkan berbeda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri;  

4. Adanya perbedaan penerapan hukum acara, misalnya mengenai berkas perkara apakah harus asU atau fotokopi, dan apakah 

harus dibubuhi materai dan dileges. Selain itu, adanya perbedaan tata cara beracara, misalnya mengenai replik, duplik, 

pembuktian, kesimpulan, pemeriksaan tambahan, pengajuan intervensi oleh pihak ketiga, dan kendala-kendala lainnya di 

beberapa pengadilan;   

5. Adanya kurun waktuyangtidakdapat ditentukan dalam proses delegasi surat dan administxasi hukum lainnya. Misalnya 

seperti pengiriman/delegasi surat dari Pengadilan Negeri tempat berperkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (domisili 

KPPU), tanggal pengajuan/pendaftaran keberatan oleh Terlapor dengan tanggal waktu sidang, tanggal pengajuan 

kasasi/kontra memori kasasi dengan pengiriman berkas ke Mahkamah Agung serta tanggal diterimanya berkas oleh 

Mahkamah Agung dan tanggal Mahkamah Agung memutus dengan tanggal kirim ke Pengadilan Negeri Pengaju. 

 

(iii) Pada Direktorat Penindakan terdapat target presentase eksekusi Putusan yang ditindaklanjuti di tahun berjalan, yang 

merupakan indikator keberhasilan dari kegiatan eksekusi penanganan perkara di KPPU. Pada tahun 2016, dari target kegiatan 

sebesar 15 kegiatan eksekusi, maka telah dicapai 18 jumlah kegiatan eksekusi. Sedangkan capaian kinerja dalam eksekusi 

pututas yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan, dari 18 kegiatan eksekusi telah ditindaklanjuti sebanyak 16 eksekusi putusan. 

Dengan demikian presentase eksekusi putusan yang ditindaklanjuti di tahun berjalan adalah 89% (
16

18
× 100%) dari yang 

ditargetkan sebesar 53% pada tahun 2016. Capaian di tahun 2016 melebihi target yang ditetapkan, karena pada tahun 2016 adanya 
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penambahan putusan inkracht yang cukup signifikan, dimana dalam Putusan Inkracht tersebut KPPU harus sesegera mungkin 

menindak/mengekseskusi supaya tidak terjadi hal-hal sebagai berikut: 

1. Banyak Terlapor dalam Putusan KPPU yang sudah tidak diketahui keberadaannya;  

2. Ada Terlapor dalamPutusan KPPU yangsudah bubar;  

3. Ada Terlapor KPPU (perseorangan) yang telah meninggal dunia;  

4. Ada Terlapor yang secara tegas menolak melaksanakan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap;  

5. Satuan Tugas Eksekusi kesulitan menelusuri aset dari Pelaku Usaha ketika akan diajukan sita eksekusi ke Pengadilan 

Negeri.  

Dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Kerja Eksekusi maka dipandang perlu untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk kepentingan 

2. penelusuran aset-aset Terlapor;  

3. Melakukan kerjasama dengan Kepolisian terkait dengan Pelaksanaan Putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) 

dan ayat (5) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999;  

4. Melakukan kerjasama dengan Pengadilan Negeri dalam rangka efektifitas Permohonan penetapan Eksekusi 

 

Sasaran Strategis 3. “Penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel” 

Sasaran strategis ketiga KPPU pada tahun 2016 mempunyai beberapa indikator kinerja, antara lain berupa: 

1. Tingkat Indeks reformasi birokrasi dengan target capaian 65% yang didalamnya terdapat penilaian indikator SPIP, SAKIP, Indeks 

Kepuasan Pelayanan Internal, Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System), dan lainnya.   

2. Tingkat penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan 

hukum persaingan usaha dengan target capaian 12%. 

Indikator kinerja tingkat indeks reformasi birokrasi dicapai dengan keberhasilan dalam penerapan keterbukaan informasi publik yang 

telah diterapkan dalam suatu lembaga. Berdasarkan tindak lanjut dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka 

pada tahun 2016 KPPU menindaklanjuti dengan usulan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) sebagai upaya dalam 

penerapan implementasi Good Corporate Governance (GCG). Pada tahun 2016, target capaian penerapan whistleblowing system 

mencapai tahapan penyusunan SOP Whistleblowing System (terlampir).  

Sedangkan dalam pencapaian indikator pencapaian pemerintah yang bersih dan bebas KKN, pencapaian target Opini BPK, KPPU telah 

mendapatkan hasil WTP selama 4 tahun berturut-turut. Sedangkan pencapaian pada tahun 2016 masih dalam proses penilaian.  

Berdasarkan hasil penilian mandiri indeks reformasi birokrasi yang telah ditetapkan KemenPAN-RB, maka hasil capaian Indeks 

Reformasi Birokrasi mencapai 68,20% dari target yang ditetapkan adalah 65% pada tahun 2016. Hasil capaian ini dikarenakan beberapa 

indikator yang diukur baru akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 (penilaian mandiri terlampir).  

Selain itu, dalam memberikan pelayanan internal, khususnya ketatausahaan, Bagian Tata Usaha (TU) telah memberikan pelayanan 

ketatausahaan yang masuk kategori pelayanan yang baik bagi pimpinan. Hal ini ditunjukkan dari hasil akumulasi penilaian seluruh tata 

usaha yang ada di KPPU dan KPD berada pada indeks layanan 3,58 dengan kategori Baik, seperti terlihat pada tabel berikut:  

Tabel 3.2 Hasil Evaluasi Indeks Pelayanan Ketatausahaan 

 NILAI / SKOR RATA-RATA NILAI/SKOR PEMBULATAN KATEGORI 

Kepuasan Pimpinan Lembaga 

(Komisioner) 

3,44 3 Cukup Baik 



  

 

 

33 

B
A

B
 I

II
  

Kepuasan Pimpinan 

Sekretariat (Pejabat Eselon I) 

3,59 4 Baik 

Kepuasan Pimpinan 

Sekretariat (Pejabat Eselon II) 

3,71 4 Baik 

Rata-rata Hasil 3,58 4 Baik 

 

Dalam upaya memenuhi kriteria indicator kinerja Tingkat penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat 

referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama pada tahun 

2016 telah melakukan 14 (empat belas) kerjasama dalam negeri baik dengan lembaga negara, akademisi maupun pemerintah provinsi 

yang diperlukan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi tugas dan wewenang KPPU. Kerjasama tersebut dituangan dalam 

Memorandum of Understanding (MoU) antara KPPU dengan kementerian/lembaga/institusi dalam negeri, yaitu:  

Tabel 3.3 

Kementerian/Lembaga/Institusi yang melakukan penandatanganan kerjasama dengan KPPU 

 

KEMENTERIAN/ LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH INSTITUSI/UNIVERSITAS 

Kementerian Pertanian Lembaga Pertahanan 

Nasional 

Pemprov. Sulawesi Selatan Bursa Efek Jakarta 

Kementerian Komunikasi dan 

Informatika 

Lembaga Administrasi 

Negara 

Pemprov. Kalimantan Timur Universitas Syiah Kuala 

Kementerian Koperasi dan UKM Badan Pemeriksa 

Keuangan 

Pemprov. Kepulauan Riau Universitas Internasional Batam 

Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi 

  Universitas Paramadina 

 

Sementara itu, di dunia internasional, KPPU telah melaksanakan kegiatan berupa keikutsertaan dalam konferensi internasional, maupun 

menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional. Kegiatan yang dilakukan tahun 2016, antara lain: 

1. 3rd AEGC Sub Working Group on Website & 5th AEGC Sub Working Group on Regional Competition Advocacy Meetings (Jakarta) 

2. KPPU-UNCTAD Workshop to the Indonesian Parliamentarians  about the Reform of the Competition Law of 1999 (Jakarta) 

3. High level dialogue with Andreas Mundt (Jakarta) 

4. The OECD/Korea Policy Center Workshop on Competition Policy and Law – Workshop on Abuse of Dominance Position (Bali) 

5. UNDP Seminar on Access to Affordable Medicines, Competition Law and Role of KPPU (Jakarta) 

6. US FTC Workshop on Refusal to Deal with a Rival for KPPU Investigator (Bandung) 

7. Joint Seminar KPPU and Kementerian Koperasi dan UMKM on MSME Partnership, dan Internal Session with KPPU Investigator 

Workshop on MSME Partnership (Jakarta) 

8. TFTC Regional Seminar “the Competition Analysis of Vertical Restraints” (Jakarta) 

9. CLIP Module 1 workshop - Indonesia and The Philippines (Bali) 

10. The Second AEGC Brainstorming Meeting on Competition Assessment Indicator (Jakarta) 

Dari kedua target sasaran kegiatan ini, capaian pada tahun 2016 telah mampu melebihi target yang ditetapkan di dalam Renstra 2015-

2019, yaitu pelaksanaan hubungan luar negeri dengan target capaian 8 kegiatan, telah mencapai 10 kegiatan. Sedangkan untuk capai 
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kerjasama kelembagaan dalam negeri, dari target 8 kerjasama berhasil mencapai 14 kerjasama kelembagaan, baik dengan pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, lembaga dan juga universitas.  

 

3.3 ANALISA CAPAIAN KINERJA KANTOR PERWAKILAN DAERAH 
 
Kantor Perwakilan Daerah (KPD) mempunyai fungsi dalam mendukung pengawasan persaingan usaha di seluruh wilayah Indonesia. 

KPD merupakan unit kerja yang dibentuk dibeberapa kota provinsi yang dikoordinasikan langsung di bawah Anggota Komisi namun 

secara administratif tetap berda di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. KPPU mempunyai 5 (lima) Kantor Perwakilan Daerah, yaitu 

Medan, Surabaya, Batam, Balikpapan dan Makassar dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan.  

Kantor Perwakilan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai sasaran strategis yang sama dengan KPPU Pusat, 

yaitu Meningkatkanya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat 

dan Meningkatanya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha dengan indikator kinerja dan output 

kegiatan yang telah ditetapkan masing-masing sesuai dengan wilayah kerjanya. Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang sama 

dengan KPPU pusat, maka sasaran strategis Kantor Perwakilan Daerah dinilai sama dengan kantor pusat, akan tetapi berbeda dari 

target capaian indikator kinerjanya.  

Sasaran Strategis yang akan dicapai adalah:  

Pertama: meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usahaakan disamakan menjadi 

meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat. 

Sasaran ini mempunyai target indikator kinerja berupa persentase hasil penelitian atau laporan yang ditindaklanjuti.  

Kedua: meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat. 

Sasaran ini mempunyai indikator kinerja sebagai berikut:  

1) Tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat yang diukur melalui persentase tingkat 

pemahaman dalam nilai-nilai persaingan usaha dalam kontrak kemitraan, atau persentase perubahan kontrak kemitraan 

berdasarkan tahapan berikut: Sosialisasi 25%, Diskusi dan analisa perjanjian 50%, Advokasi 75%, dan Adendum kontrak kemitraan 

100%,  

2) Jumlah peningkatan kemitraan yang memiliki kontrak kemitraan secara tertulis (untuk tahun 2016-2017) atau persentase kemitraan 

yang memiliki kontrak kemitraan secara tertulis.  

Ketiga: penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel ,  

Sasaran strategis ini diukur berdasarkan indikator tingkat penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat 

referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha melalui pendekatan: 

1) persentase stakeholder yang terfasilitasi atau  

2) persentase provinsi yang berhasil mengimplementasi MoU stakeholder/Provinsi Prioritas atau 

3) persentase kegiatan penguatan jaringan kelembagaan yang dilaksanakan dengan baik.  

Mencermati hal tersebut, maka rangkaian kegiatan-kegiatan daerah yang dilaporkan di bawah ini juga dilakanakan bersama dengan 

KPPU Pusat dalam rangka memenuhi capaian dan target kinerja pusat dan daerah.  
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3.3.1 KANTOR PERWAKILAN DAERAH BATAM 
 

Sasaran strategis 1 “Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi 

dan iklim usaha yang sehat melalui meningkatkan efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau 

kegiatan usaha” 

 

Dari sasaran strategis pertama, yaitu meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan 

usaha yang merupakan bagian dari sasaran strategis utama KPPU, yaitu meningkatnya kepastian hukum persaingan untuk 

menjamin iklim investasi dan iklim usaha, KPD Batam telah menetapkan indikator kinerjanya untuk capaian ini, yaitu 

persentase jumlah laporan yang masuk dan penelitian inisiatif yang menjadi bukti awal.  

 

Berdasarkan data tahun 2016, terdapat 58 (lima puluh delapan) laporan yang masuk ke KPD Batam dan 4 (empat) penelitian 

inisiatif. Dengan target pencapaian 100% laporan yang masuk telah ditindaklanjuti, berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan 

klarifikasi laporan dan penelitian inisiatif KPD Batam dengan target pencapaian indikator kinerja adalah presentase hasil 

penelitian/laporan yang ditindaklanjuti sebanyak 100%, maka capaian indikator kinerja dari sudah mencapai target (100%).  

Adapun target capaian kinerja ini berdasarkan formula: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖 =  
𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖

𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘/𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖𝑎𝑡𝑖𝑓
× 100% 

  

 

Dari total 62 Laporan hasil Klarifikasi Laporan dan Penelitian Inisiatif, terdapat 4 (empat) laporan yang dilanjutkan ke tahap 

penyelidikan, 58 laporan dinyatakan ditutup dan sebagian dilakukan advokasi kepada para pihak untuk lebih memperhatikan 

adanya larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu capaian indikator kinerja persentase hasil penelitian inisiatif atau 

laporan yang ditindaklanjuti adalah 100% dengan capaian output kegiatan mencapai 4 laporan yang dilanjutkan ke tahap 

penyelidikan dibandingkan dengan target capaian output tahun 2016 yaitu 4 output, maka capaian output tahun 2016 adalah 

100%. Output kegiatan klarifikasi laporan dan penelitian inisiaitif KPD Batam didukung dengan realisasi anggaran sebesar 

Rp. 96.572.540,-. 

 

Sasaran strategis 2 “Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha” 

Sedangkan sasaran kedua yaitu meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku 

ekonomi pemerintah dan masyarakat, dicapai dengan melakukan program kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah 

Daerah/Kajian Sektor Industri Terkait Persaingan Usaha, Penyelarasan kebijakan dan pengawasan kemitraan di wilayah kerja 

KPD Batam. 

Sedangkan untuk sasaran strategis kedua, meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan 

pelaku usaha, diukur melalui indikator tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, 

melalui pendekatan indikator kontrak kemitraan dengan bobot tahapan analisa perjanjian 25%, diskusi terkait hasil analisa 

perjanjian 50%, advokasi 75% dan adendum kontrak kemitraan 100%. 

Kegiatan Pengawas Kemitraan adalah kegiatan yang baru dilakukan pada tahun 2016 di KPD Batam, ttapi KPD Batam telah 

berhasil melakukan beberapa kegiatan untuk menunjang kegiatan tersebut, antara lain:  

- 2 (dua) sosialisasi  
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- 1 (satu) analisa kontrak tentang Perjanjian Kemitraan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 dan 

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2015 serta diskusi dengan dinas yang membidangi  Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah dan dinas teknis yang terkait dengan poloa-pola kemitraan sehingga untuk kegiatan ini, KPD Batam telah 

mencapai target capaian sebesar 50% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 236.699.802.-. 

Gambar 3.1 Kegiatan Sosialisasi Kemitraan oleh KPD Batam 

 
Sosialisasi Kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

 

 

Sosialisasi Kemitraan dengan pelaku kemitraan khususnya peternakan di Kabupaten Bangka 

 

Indikator lain yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang 

sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat, diukur melalui jumlah kegiatan sosialisasi daftar periksa 

kebijakan persaingan (competition checklist) yang telah dilakukan pada 3 (tiga) pemerintah daerah di wilayah kerja KPD 

Batam, yaitu Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten Belitung. Selain itu dilakukan 

pelatihan Training of Trainer (ToT) yang telah dilaksanakan di Provinsi Riau. KPD Batam, pada tahun 2016, telah melakukan 

kegiatan penunjang lainnya berupa audiensi dan diskusi dengan beberapa pemerintah daerah, diantaranya dengan Bagian 

Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Natuna dan DPRD Kota 

Jambi. Keseluruhan kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp. 199.254.513,-. 

 

 

Gambar 3.2 Diskusi dengan Dinas Perkebunan 

Prov. Jambi. 
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Kegiatan lain yang mendorong pemerintah daerah dalam menggunakan Daftar Periksa Kebijakan dalam perumusan 

kebijakannya yang telah sinkron dengan UU No. 5 Tahun 1999 adalah kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah/Kajian 

Sektor Industri Terkait Persaingan Usaha di Wilayah Kerja KPD Bata dengan difokuskan pada kajian sektor perkebunan, 

yaitu terkait Bahan Olahan Karet atau Bokar. Kegiatan ini telah menyerap anggaran sebesar Rp. 135.444.067,-. 

 

Untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat luas terkait dengan informasi mengenai persaingan usaha yang sehat, 

KPD Batam telah melakukan 10 (sepuluh) kegiatan berupa Forum Jurnalis/Publikasi dengan berbagai tema aktual. Realisasi 

anggaran kegiatan ini pada tahun 2016 adalah Rp. 90.136.600,-. 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Forum Jurnalis Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 dan 

Rencana Kerja KPPU Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

Forum jurnalis terkait Daging Sapi dan Distribusi Ayam Potong di 

Kota Batam 

 

 

 

 

 

Sasaran strategis 3 “Penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel” 

Pada sasaran strategis penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel, indikator kinerja yang akan diukur adalah 

Tingkat Penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan 

dan hukum persaingan usaha dengan pendekatan pengukuran melalui indikator persentase stakeholder yang terfasilitasi dan 

Persentase provinsi dan Universitas yang berhasil mengimplementasi MoU.  

Indikator kinerja persentase stakeholder yang terfasilitasi didukung dengan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi/ Konsultasi/ 

Dinas Pimpinan/ Audiensi dan Eksistensi/ Kompetensi/ FGD/ Kegiatan Sejenisnya yang dilakukan KPD Batam. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kegiatan pada bidang perekonomian baik swasata ataupun pemerintahan dengan 

mengikuti rapat koordinasi, konsultasi, audiensi, peningkatan kompetensi dan kegiatan sejenis yang dilakukan KPD Batam. 

KPD Batam melakukan 70 (tujuh puluh) kegiatan terkait dalam rangka peningkatan peran KPPU di daerah yang didukung 
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dengan realisasi anggaran kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi/ Konsultasi/ Dinas Pimpinan/ Audiensi  sebesar Rp. 

246.942.615,- dan kegiatan Eksistensi/ Kompetensi/ FGD/ Kegiatan Sejenisnya sebesar Rp. 320.306.280. 

Selain itu, untuk memenhui sasaran strategis ketiga, indikator tersebut diturunkan melalui indikator kinerja penguatan 

pengakuan publik atas KPPU, KPD Batam pada tahun 2016 telah berhasil melakukan kegiatan implementasi MoU dengan 2 

(dua) pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Universitas Nasional Batam dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp. 60.288.716,-. 

 

Gambar 3.5 Kegiatan Penandatanganan Mou, Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama 

 

Seremoni Penandatangan MoU antara KPPU dengan UIB 

 

 

Kegiatan pendukung lainnya adalah Kegiatan Forum Diskusi dalam rangka mengumpulkan informasi dan data terkait isu 

persaingan usaha yang aktual dan akurat serta menyampaikan materi persaingan usaha kepada stakeholder yang dilakukan 

sebanyak 8 (delapan) kali kegiatan dengan realisasi pemanfaatan anggaran sebesar Rp. 181.381.750,-. 

 

Gambar 3.6 Kegiatan Forum Diskusi yang dilakukan KPD Batam 

 
Forum Diskusi dengan Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) Kota Batam 
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Forum Diskusi Distribusi Daging Ayam dengan Perkumpulan Peternakan Ayam dan Unggas Provinsi Kepulauan Riau dan Koperasi Peternak Sejahtera 

Batam (KOPETSEBA) 

 

Total keseluruhan anggaran KPD Batam tahun 2016 sebesar Rp. 1.581.440.000,- dengan total realisasi dalam pencapaian 

indikator kinerja sebesar Rp. 1.559.826.883,- atau setara dengan 98,63%. 

 

3.3.2 KANTOR PERWAKILAN DAERAH MEDAN 
 

Sasaran Strategis “Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi 

dan iklim usaha yang sehat melalui meningkatkan efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau 

kegiatan usaha” 

 

Dari sasaran pertama meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha dengan 

indikator kinerja persentase jumlah laporan yang masuk dan penelitian inisiatif yang ditindaklanjuti.  

 

Berdasarkan data tahun 2016, KPD Medan menerima 33 (tiga puluh tiga) Laporan Dugaan Pelanggaran. Adapun tindak lanjut 

atas 33 Laporan yang diterima adalah sebagai berikut; 

 1 (satu) Laporan penanganannya direkomendasikan untuk dilanjutkan Direkorat PKA untuk dilakukan Evaluasi 

Kebijakan Pemerintah. 

 2 Laporan dihentikan dan ditindaklanjuti ke dalam kegiatan Penelitian Inisiatif 

 2 Laporan masih dalam proses klarifikasi 

 28 Laporan dihentikan karena pelaku usaha yang dilaporkan tergolong usaha kecil sehingga dikecualikan dari 

ketentuan UU No 5 Tahun 1999. 

 

Dengan demikian, target indikator kinerja berupa persentase laporan yang ditindaklanjuti dapat tercapai 100%. Pencapaian 

ini didapatkan dari semua laporan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh KPD Medan.  

 

Sementara itu untuk kegiatan penelitian inisiatif yang dilakukan KPD Medan selama 2016, antara lain; 

1. Penelitian Inisiatif  terkait Praktek Monopoli Oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) Dalam Pengiriman (Outgoing) dan 

Pengambilan (Incoming) Kargo Di Bandara Kualanamu (Lanjut ke tahap Penyelidikan) 

2. Penelitian Inisiatif terkait Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh 

TA 2013, Tender Paket Peningkatan Struktur Jalan Kabanjahe-Lawe Pakam TA 2014 dan Paket Tender Pekerjaan 
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Pelebaran Jalan Bts. Kabanjahe-Kutabuluh TA 2015 Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I 

Provinsi Sumatera Utara. (Masuk dalam tahap penyelidikan). 

3.  Penelitian Inisiatif  Terkait  Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Penetapan Tarif 

Regulated Agent di Bandara Kualanamu (Masuk dalam tahap penyelidikan) 

4.  Penelitian Inisiatif Terkait Kartel Penjualan Pakan Ternak di Wilayah Sumatera Utara. 

5. Penelitian Inisiatif terkait Kegiatan Pembayaran Dana Pensiun Melalui Mitra Bayar PT. Taspen (Persero). 

6.  Penelitian Inisiatif  Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait 6 Paket Pengadaan 

Bersama Pupuk Untuk Pemupukan Semester II Tahun 2016 untuk Kebutuhan Kebun-kebun PT. Perkebunan 

Nusantara IV dan PT. Perkebunan Nusantara V.  

Dari 6 usulan penelitian inisiatif tersebut, 3 penelitian telah masuk dalam tahap penyelidikan, dan 3 usulan inisiatif masih 

dalam tahap penelitian. Dengan demikian, target indikator kinerja berupa persentase penelitian yang ditindaklanjuti dapat 

tercapai adalah 100% ,  yang berarti semua usulan dan rencana penelitian inisitif KPD Medan  dapat terlaksana, dengan 

rincian 50% hasil penelitian inisiatif  ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan 50% lainnya masih dalam tahap proses 

penelitian tim sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016 dan masih berlanjut ke tahun 2017. Realisasi penggunaan 

anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja klarifikasi laporan dan penelitian inisiatif di wilayah KPD 

Medan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp138.697.795,00 dari pagu anggaran Rp139.148.000,00 atau 99,68% dari pagu 

anggaran yang direncanakan. 

 

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha, KPD Medan 

juga melaksanakan kegiatan Perbantuan Kegiatan Penegakan Hukum (Penyelidikan/Litigasi/Eksekusi) Di Wilayah Kerja KPD 

Medan. Kegiatan ini sifatnya hanya sebagai pendukung kegiatan utama yang dilakukan oleh Deputi Penegakan Hukum di 

wilayah kerja KPD Medan, sehingga capaian target tidak dihitung dari kinerja persentase jumlah laporan yang masuk dan 

penelitian inisiatif yang ditindaklanjuti, melainkan hanya dilihat dari capaian pelaksanaan. Oleh karena itu selama tahun 2016 

dapat terlaksana 100%, dimana KPD Medan terlibat dalam pelaksanaan semua kegiatan penyelidikan, penanganan perkara 

dan ikut mendukung dalam pelaksanaan litigasi maupun eksekusi yang dilakukan tim pusat di wilayah kerja KPD Medan. 

Realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 84.573.316,00 dari pagu Rp 84.685.000,00 atau terserap 

99.87% dari pagu awal. 

 

Sasaran Strategis “Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha 

pemerintah dan masyarakat” 

Pada sasaran strategis kedua, meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, 

diukur melalui indikator tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, melalui pendekatan 

indikatorkontrak kemitraandengan tahapan analisa perjanjian 25%, diskusi terkait hasil analisa perjanjian 50%, advokasi 75% 

dan adendum kontrak kemitraan 100%. 

Sehubungan dengan kegiatan pengawasan kemitraan di wilayah kerja KPD merupakan kegiatan yang baru, maka kegiatan 

utama pengawasan kemitraan untuk KPD Medan selama tahun 2016 masih pada tahap sosialisasi, khususnya sosialisasi 

terkait: 

a. Ketentuan Pasal 36 UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 

c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengawasan 

Pelaksanaan Kemitraan. 
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Terdapat 3 kegiatan sosialisasi yang dilakukan selama tahun 2016, sebagai berikut; 

1. Kegiatan Sosialiasi Pengawasan Kemitraan di Banda Aceh  

Sosialisasi ini dilakukan terhadap pihak Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang terkait dengan ekonomi kemitraan. 

2. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Kemitraan di Bukittinggi. 

Sosialisasi ini dilakukan terhadap pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat yang terkait dengan 

ekonomi kemitraan. 

3. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Kemitraan di Kota Banda Aceh  

 

Gambar 3.7 Sosialisasi ini dilakukan terhadap Peternak Plasma yang terdapat di Aceh 

 

 

 

Dengan demikian capaian target indikator kinerja untuk kegiatan pengawasan kemitraan di KPD Medan pada tahun 2016 

masih dibawah 25 % dikarena belum terdapat kontrak kemitraan yang dapat dilakukan analisis oleh KPD Medan. Namun 

demikian terdapat 3 (tiga) kegiatan sosialisasi terlaksana dengan baik, dimana dihadiri dan mendapat feedback positif oleh 

semua undangan terkait dan terdapat tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi, seperti: 

1. Terbentuknya satgas kemitraan di wilayah kota/kabupaten wilayah kerja KPD Medan,  

2. Diskusi dengan para pelaku usaha kemitraan baik inti maupun plasma. 

 

Sementara itu untuk realisasi anggaran kegiatan pengawasan kemitraan selama tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 

271.146.487,00 dari pagu anggaran Rp 275.296.000,00 atau terealisasi sebesar 98.72% dari pagu anggaran yang ada. 

 

Selain itu, sasaran indikator lain yang mendukung sasaran strategis meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha 

yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat, diukur melalui jumlah pemerintah daerah yang telah 

menggunakan competition checklist dalam perumusan kebijakannya.  

KPD Medan pada tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan Asistensi Penyelarasan Kebijakan Pemerintah dalam bentuk 

Sosialisasi Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan 

Usaha, diantaranya; 

1. Sosialisasi Competition Checklist terhadap pemerintah daerah Kota Medan. 

2. Sosialisasi Competition Checklist terhadap pemerintah daerah Kota Banda Aceh. 
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Gambar 3.8 Kegiatan Diseminasi Kebijakan Persaingan Usaha yang dilakukan KPD Medan 

 

 

Keterangan Foto: Diseminasi Kebijakan Persaingan dalam Penataan Pasar Ayam Ras di Indonesia dalam Kegiatan Kajian Sektor 

Strategis Terkait Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  

 

Kegiatan Sosialisasi ini terlaksana dengan baik dan efektif, dimana terdapat pemerintah daerah yang telah melibatkan KPD 

dalam perumusan peraturan daerah terkait, diantaranya seperti pada Tabel 3.4 berikut: 

 

Tabel 3.4 Hasil kegiatan sosialisasi KPD Medan 

No. Kegiatan Keterangan 

1. Analisa terhadap Surat Gubernur Sumatera 

Barat No. 530/294/Perek/Saran-2016 

Berdasarkan hasil cek dengan menggunakan Daftar periksa I, tidak 

ditemukan adanya potensi penguasaan pasar yang berpotensi untuk 

penyalahgunaan posisi pasar. Selanjutnya dikoordinasikan dengan 

Biro PKA pusat untuk output saran pertimbangan terhadap 

pemerintah Propinsi Sumatera Barat 

2. Undangan perihal “Asosiasi Minyak Goreng 

Jelanta untuk Energi Baru Terbarukan di 

Indonesia”.  

Berdasarkan hasil telaah, apabila Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara akan menerbitkan Peraturan Gubernur ataupun Peraturan 

Daerah mengenai minyak jelantah untuk biodiesel, Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara memberikan fasilitas kepada suatu pelaku 

usaha tertentu akan bersinggungan dengan UU No. 5 Tahun 1999 

tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

3. Diskusi dengan Dinas Perhubungan Provinsi 

Sumatera Utara  

Pembahasan bersama “Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan 

Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi di Sumatera Utara”. 

4. Draft Peraturan Walikota Banda Aceh Tahun 

2016 Tentang Penantaan dan Pembinaan 

Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko 

Swalayan.  

Berdasarkan hasil telaahan, maka pada prinsipnya tidak ditemukan 

indikasi yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. 

Namun dari konsep keberimbangan antara pelaku usaha kecil (toko 

tradisional, pasar rakyat VS toko swalayan/toko modern) maka 

terdapat beberapa catatan/review yang perlu mendapat perhatian 

demi mengedepankan aspek keberimbangan dan pemberdayaan 

serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil (Toko tradisional, 

pasar rakyat) dari ekspansi ritel modern (Toko swalayan/ritel 

berjaringan) di Kota Banda Aceh.  

5. Review Pembentukan Minang Mart di 

Provinsi Sumatera Barat 

Hasil telaah KPD Medan sementara adalah PT Grafika Jaya Sumbar 

akan bekerja sama dengan Transmart dalam hal pemenuhan 

pasokan sembako dari petani, akan dikhawatirkan bahwa kegiatan 

dikendalikan oleh Transmart yang mengatasnamakan PT Grafika 

Jaya Sumbar. 
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Dari data diatas terdapat 3 pemerintah daerah yakni pemerintah daerah Banda Aceh, Medan dan Sumatera Barat dengan 4 

draft atau usulan kebijakan pemerintah daerah dan 1 kebijakan daerah yang menggunakan Competition Checklist dengan 

cara melibatkan KPD Medan dalam bentuk pendampingan ataupun diskusi. Dengan demikian capaian target kinerja yang 

diukur melalui jumlah pemerintah daerah yang menggunakan competition checklist secara sampling adalah 100 %, yakni 3 

pemerintah daerah dari 3 Propinsi yang menjadi wilayah kerja KPD Medan.  

Capaian ini didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 252.546.092,- dari pagu anggaran Rp 254.286.000,-. 

 

Gambar 3.9 

Pembahasan Bersama dengan Dinas 

Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tentang 

“Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan 

Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi di 

Sumatera Utara” 

 

 

 

 

 

Kegiatan lain yang mendukung tercapainya pemerintah daerah yang menggunakan competition checklist dalam perumusan 

kebijakan adalah pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah/Kajian Sektor Industri Terkait Persaingan 

Usaha di Wilayah Kerja KPD Medan. Target dari kegiatan ini adalah Kebijakan Pemerintah Daerah/Kajian Sektor Industri 

Terkait Persaingan Usaha di Wilayah Kerja KPD Medan yang bersinggungan dengan UU No.5 Tahun 1999 dengan fokus 

pada kajian sektor pangan dan industri.Di tahun 2016 kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah/Kajian Sektor Industri 

yang terlaksana adalah sebagai berikut; 

1. Kajian sektor sapi potong (sektor pangan). 

2. Kajian sektor pakan ternak (sektor industri) 

3. Evaluasi kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat yang menghasilkan saran pertimbangan kepada Pemprov. 

Sumatera Barat terkait BUMD Dinamika Jaya pembinaan pasar tradisional, pasar modern, dan toko swalayan 

Dengan demikian target kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah/Kajian Sektor Industri KPD Medan adalah 100 

persen serta terlaksana dengan baik dan efektif dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 82.554.000,-.  

Kegiatan pendukung lain dalam hal peningkatan pemahaman kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan Forum 

Jurnalis/Publikasi yang dilakukan oleh KPD Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat 

agar mengetahui informasi terkait persaingan usaha yang sehat. Indikator kinerja yang dilakukan masih dalam tahapan 

sosialisasi dalam bentuk Forum Jurnalis. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 6 kali dengan tema: 

1. “Prioritas Kegiatan KPPU Tahun Anggaran 2016 dan Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh KPPU” ,  

2. “Rekomendasi Kebijakan Pasar Ayam Ras oleh KPPU",  

3. “Perkembangan Kegiatan yang dilaksanakan di KPPU KPD Medan dan Saran dan Kebijakan KPPU terkait Harga Eceran 

Tertinggi (HET) kepada Kementerian Kesehatan”,  

4. “Bebas Kartel Indonesia Makmur”,  
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5. “Perkembangan Penegakan Hukum KPPU danKPD Medan” dan  

6. “Capaian KPPU secara keseluruhan dan KPPU KPD Medan dalam bidang penegakan hukum dan pencegahan”. 

 

Gambar 3.10 Kegiatan Forum Jurnalis yang diadakan KPD Medan 

  

Keterangan Foto: Forum Jurnalis dengan Tema “Bebas Kartel Indonesia Makmur” 

 

Dengan pelaksanaan tersebut, pencapaian target kinerja kegiatan terlaksana adalah 100%. 

Selain itu dalam menyampaikan dan mengedukasi masyarakat terkait keberadaan KPPU dan persaingan usaha yang sehat 

sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999, di tahun 2016 tercatat 278 pemberitaan dan peliputan tentang persaingan usaha dan 

kegiatan yang dilaksanakan KPPU Pusat dan KPD Medan mendapat perhatian dari berbagai media yang ada di wilayah kerja 

KPD Medan. 

Kegiatan lainnya yang juga bertujuan untuk internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, 

pemerintah dan masyarakat adalah pelaksanaan Forum-Forum Diskusi.  

 

Gambar 3.11 Kegiatan Diskusi yang dilakukan KPD Medan  

  

Keterangan Foto: Diskusi dengan peternak dan Feedloter terkait Distribusi dan Perdagangan Sapi di Kabupaten Asahan.  
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Dengan penggunaan anggaran sebesar Rp136.740.000,00 dari Pagu Rp 137.390.000, di tahun 2016, KPD Medan 

melaksanakan 6 kegiatan forum diskusi baik dalam bentuk Focus Group Discussion maupun Kuliah Umum. Dan capaian 

target kinerja pelaksanaan kegiatan adalah 100%, dimana lebih dari 80 % undangan hadir dan terdapat feedback positif dari 

para peserta yang hadir. 

Gambar 3.12 Kegiatan Seminar Nasional dan Kuliah Umum Persaingan Usaha 

  

Keterangan Foto : Seminar Nasional dan Kuliah Umum “Persaingan Usaha dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)  

Pelaksanaan semua kegiatan tersebut didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.972.000,- dari pagu Rp. 

36.824.000,-. 

 

Sasaran Strategis “Penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel” 

Sasaran strategis ketiga, penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel, indikator kinerja yang akan diukur adalah 

Tingkat Penguatan  pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan 

dan hukum persaingan usaha dengan pendekatan pengukuran melalui indikator persentase stakeholder yang terfasilitasi dan 

Persentase provinsi yang berhasil mengimplementasi MoU stakeholder/Provinsi Prioritas.  

Untuk implementasi MoU stakeholder atau Provinsi oleh KPD Medan pada tahun 2016, adalah terdapat 5 MoU yang telah 

diimplementasikan dari 8 yang telah ada. Pelaksanaan MoU tersebut dilakukan bersama dengan diantaranya: 

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,  

2. Universitas Sumatera Utara, Universitas Syiahkuala,  

3. POLRI dalam hal ini turunannya adalah dengan POLDA Sumatera Utara, dan  

4. Universitas Andalas.  

MoU yang belum terimplematasikan adalah dengan Kejaksaaan, Kemenkumham dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). 

Dengan demikian capaian target kinerja dalam hal penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel  untuk KPD Medan 

adalah 62,5%. Sementara itu realisasi anggaran implementasi MoU adalah 100%, yaitu Rp 4.200.000,00 dari pagu 

Rp4.200.000,00. 



 46 

B
A

B
 I

II
  

 

 

Gambar 3.13 Penandatanganan MoU 

Kerjasaama KPPU dengan Universitas Syiah 

Kuala Banda Aceh 

 

 

 

 

 

Indikator kinerja persentase stakeholder yang terfasilitasi didukung dengan kegiatan Peningkatan Eksistensi,Rapat-Rapat 

Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi, Audiensi dan Peningkatan Kompetensi sejenis yang dilakukan KPD Medan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kegiatan dan kerjasama pada bidang perekonomian baik swasta 

ataupun pemerintahan dengan mengikuti rapat koordinasi, konsultasi, audiensi, peningkatan kompetensi dan kegiatan sejenis 

yang dilakukan KPD Medan.  

Di tahun 2016 KPD Medan melakukan kegiatan pendukung sebagai berikut: 

1. Peningkatan Eksistensi  

Beberapa kegiatan eksistensi yang dirangkum ke dalam 1 laporan kegiatan, diantaranya keikutsertaan KPD Medan 

dalam Pekan Inovasi Sumatera Utara dengan membuat stand pameran persaingan usaha. Realisasi anggaran kegiatan 

eksistensi Rp 23.640.000 dengan Pagu 23.640.000 

2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi 

Terdapat beberapa kegiatan diantaranya advokasi (29 kegiatan), konsultasi, mengikuti undangan pelatihan dan 

workshop yang dilaksanakan oleh KPPU Pusat, dan rapat-rapat internal KPD dan KPPU 

Realisasi anggaran dalam kegiatan ini adalah Rp362.665.435,- dari Pagu Rp 365.684.700,- 

3. Audiensi 

Selama 2016 terdapat 10 kegiatan audiensi dengan realisasi anggaran Rp 59.611.000,- dari pagu Rp 59.611.000,- 

4. Peningkatan Kompetensi 

Beberapa kegiatan peningkatan kompetensi yang terlaksana adalah pelaksanaan pelatihan investigasi, pelaksanaan 

pelatihan peningkatan motivasi pegawai dan keiutsertaan pegawai KPD Medan dalam beberapa pelatihan dan wrkshop 

yang dilaksanakan oleh KPPU pusat. Realisasi anggaran Rp 101.343.288 dari pagu Rp 101.366.300. 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Audiensi dengan Gubernur Sumatera 

Barat 
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Total keseluruhan anggaran KPD Medan tahun 2016 sebesar Rp. 1.564.685.000,00 dengan total realisasi dalam pencapaian 

indikator kinerja sebesar Rp. 1.552.674.150,00 atau setara dengan 99.23%. 

 

3.3.3 KANTOR PERWAKILAN DAERAH SURABAYA 
 

Sasaran Strategis “Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha” 

Indikator kinerja sasaran ini diukur melalui tiga sasaran indikator kinerja, yaitu : 

1. Tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. 

Sehubungan dengan pengawasan kemitraan di wilayah kerja KPD merupakan kegiatan yang baru, maka kegiatan utama 

pengawasan kemitraan untuk KPD Surabaya yang dilaksanakan selama tahun 2016 masih pada tahap sosialisasi untuk 

memberikan informasi dan pemahaman kepada para pelaku UKM juga kepada pemegang kebijakan di daerah 

(pemerintah daerah) tentang perlindungan terhadap kemitraan usaha yang dilakukan oleh KPPU.  

Sosialisasi dilakukan agar pemerintah daerah dan pelaku UKM di daerah memahami peraturan sebagai berikut : 

a. Ketentuan Pasal 36 UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 

c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan 

Kemitraan. 

Pada akhir tahun 2016, KPD Surabaya telah membantu pembentukan satgas pengawasan kemitraan untuk beberapa 

pemerintah daerah di wilayah kerja KPD Surabaya. Pada tahun 2016 KPD Surabaya telah melaksanakan 25 (dua puluh lima) 

kegiatan Pengawasan Kemitraan di Wilayah KPD Surabaya baik sosialisasi maupun kegiatan satgas kemitraan 

(sebagaimana terlampir). Dari kegiatan ini, maka capaian kinerja KPD Surabaya dalam Peningkatan Pemahaman Pelaku 

Usaha adalah 25%.  

 

Gambar 3.15 Kegiatan Pengawasan Kemitraan yang dilakukan oleh KPD Surabaya 

  

Keterangan Foto : Pelantikan dan pembekalan Satgas Kemitraan Kabupaten Pamekasan 

 

Kendala utama dalam kegiatan pengawasan kemitraan adalah masih banyak regulator dan penyusun kebijakan di daerah 

yang belum mengetahui dan mengerti arti pentingnya perlindungan terhadap praktek kemitraan usaha dan peraturan 

pengawasan kemitraan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 tahun 2008 dan PP No. 17 tahun 2013. Selain itu, tidak 
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semua pemerintah daerah tidak mempunyai data aktivitas kemitraan di wilayahnya beserta perjanjian kemitraan yang 

dilakukan UKM yang menjadi binaannya di daerah.  

Selain itu, sasaran indikator lain yang mendukung sasaran strategis meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha 

yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat, diukur melalui jumlah pemerintah daerah yang 

menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan dalam perumusan kebijakannya.  

Realisasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja kegiatan Pengawasan 

Kemitraan di wilayah KPD Surabaya selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 226.988.721 dari pagu anggaran Rp. 

234.384.000 atau 96,84% dari pagu anggaran yang direncanakan. 

 

2. Jumlah Pemerintah Daerah yang telah menggunakan Daftar Kebijakan Persaingan  dalam perumusan kebijakannya 

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, KPD Surabaya pada tahun 2016 telah melaksanakan 15 (lima belas) kegiatan Asistensi 

Penyelarasan Kebijakan dan Training for Trainers di wilayah kerja KPD Surabaya. Pemerintah daerah yang terlibat dalam 

acara tesebut adalah: 

i) Pemerintah Prov. Nusa Tenggara Timur 

ii) Pemerintah Prov. Jawa Timur: 

a. Pemerintah Kota Pasuruan 

b. Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

c. Pemerintah Kabupaten Blitar 

d. Pemerintah Kota Batu 

e. Pemerintah Kota Malang, dan 

f. Pemerintah Kab. Malang 

 

g. Pemerintah Kab. Sidoarjo 

h. Pemerintah Kab. Tulungagung 

i. Pemerintah Kab. Gresik 

j. Pemerintah Kab. Lamongan 

k. Pemerintah Kab. Banyuwangi 

l. Perintah Kab. Ponorogo dan 

m. Pemerintah Kab. Pamekasan 

 

Gambar 3.16 Kegiatan Asistensi yang dilakukan oleh KPD Surabaya 

 

Keterangan Foto: Asistensi KPD Surabaya terhadap Perda Kab. Tulungagung Terkait Produk Unggulan Daerah 

Adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan asistensi penyelarasan kebijakan pemerintah daerah 

adalah kegiatan asistensi yang dilakukan KPPU dan masukan atau saran yang diberikan sifatnya adalah sukarela (voluntary) 

sehingga KPPU tidak mempunyai wewenang dan alat paksa agar usulan dan saran yang diberikan ketika asistensi kebijakan 

tersebut dapat dilaksanakan atau dijalankan oleh Pemerintah Daerah.  
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Realisasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja kegiatan Asistensi Kebijakan 

Pemerintah Daerah di wilayah KPD Surabaya selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 145.733.280 dari pagu anggaran Rp. 

177.786.000 atau 81,97% dari pagu anggaran yang direncanakan. 

Kegiatan lain yang mendukung tercapainya pemerintah daerah yang menggunakan competition checklist dalam perumusan 

kebijakannya adalah pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Persaingan Usaha di Wilayah Kerja 

KPD Surabaya. Target dari kegiatan ini adalah Kebijakan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja KPD Surabaya yang 

bersinggungan dengan UU No.5 Tahun 1999 dengan fokus pada kebijakan di sektor pangan yang mengalami fluktuasi harga. 

Kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang diselesaikan KPD Surabaya pada tahun 2016 adalah Evaluasi 

Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap komoditi pangan yang terdiri dari Daging Ayam, Telur Ayam, Daging Sapi, Bawang 

Merah, Cabai, Beras dan Gula. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

a. Memahami struktur dan perilaku para pelaku usaha pada sektor komoditi pangan di wilayah kerja KPD Surabaya Tahun 

2016. 

b. Memahami kebijakan dan pengaturan kebijakan pemerintah yang terkait dengan perdagangan komoditas pangan. 

Secara spesifik permasalahan yang menjadi sasaran dari evaluasi ini adalah: 

a. Bagaimana struktur dan perilaku para pelaku usaha komoditas pangan di wilayah kerja KPD KPPU Surabaya 

menyebabkan fluktuasi harga pangan yang tinggi? 

b. Bagaimana kebijakan dan pengaturan yang dilakukan Pemerintah yang terkait dengan perdagangan komoditas pangan 

agar tidak lagi terjadi kelangkaan produk dan gejolak harga yang sangat tinggi 

Adapun pencapaian sasaran strategis kegiatan adalah sebagai berikut :  

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

(Laporan) 

REALISASI 

(Laporan) 
CAPAIAN (%) KETERANGAN 

Evaluasi Kebijakan Pemerintah 

di Wilayah Kerja KPD Surabaya 

Jumlah laporan kegiatan 

Evaluasi Kebijakan 

Pemerintah di Wilayah 

Kerja KPD Surabaya 

1 1 100% 
Terealisasi 

sesuai target 

 

Untuk mendukung kegiatan tersebut, KPD Surabaya melaksanakan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut:  

a. Melakukan pengumpulan data dan informasi yaitu dengan melaksanakan audiensi / diskusi dengan para stakeholder; 

b. Melakukan Rapat Internal Tim; dan 

c. Berkoordinasi dengan Pengarah Tim 

Dari kegiatan tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

a. Komoditas yang selalu mempunyai potensi untuk mengalami gejolak harga yang tinggi di wilayah kerja KPD Surabaya 

antara lain adalah beras, gula, daging ayam, daging sapi, telur ayam, bawang merah, bawang putih dan cabe (cabe 

rawit, cabe besar); 

b. Ada beberapa komoditas yang berpotensi untuk dilakukan kartel dan ada pula yang sulit karena sifatnya; 

c. Rantai distribusi komoditi pangan terlalu panjang sehingga mengakibatkan tingginya harga dan penetapan harga 

ditentukan oleh pedagang besar; 
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d. Petani tidak mempunyai posisi tawar yang baik ketika harga tinggi maupun harga murah sehingga berpotensi 

dimanfaatkan oleh para pedagang besar yang tidak bersaing secara sehat. 

 

Rekomendasi / Saran:  

Berdasarkan analisa sebelumnya, KPD Surabaya merekomendasikan hal sebagai berikut: 

a. Peran kebijakan dan pengaturan pemerintah dalam proses produksi komoditi pangan (hulu) hingga pemasaran kepada 

konsumen akhir (hilir) sangat penting untuk menjaga agar tidak terjadi perilaku pelaku usaha perdagangan komoditi 

pangan yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 1999; 

b. Pemerintah harus turut serta dalam melindungi petani dari praktek tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha perdagangan 

komoditi pangan; dalam bentuk apa keikutsertaan tersebut? 

c. Pemerintah harus membuat aturan batas atas dan batas bawah harga sehingga dapat menjamin dan memberikan 

kepastian kepada petani untuk memproduksi komoditi pangan; 

d. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat memperpendek jalur distribusi dan meningkatkan peran Bulog dalam 

menstabilisasikan harga komoditi pangan. 

 

Hasil capaian indikator kegiatan ini adalah tercapainya target kinerja dengan pencapaian kebijakan yang ada di pemerintah 

daerah. Pada tahun 2016 KPD Surabaya telah melaksanakan 16 (enam belas) kali kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah 

Daerah terkait persaingan usaha (terlampir).  

 

Gambar 3.17 Kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh KPD Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan foto: Kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap komoditi pangan di Jawa Timur 

 

Realisasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja kegiatan Evaluasi Kebijakan 

Pemerintah Daerah di wilayah KPD Surabaya selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 99.825.000 dari pagu anggaran Rp. 

110.694.000 atau terlealisasi sebesar 90,18% dari pagu anggaran yang direncanakan. 

Kegiatan pendukung lain dalam hal peningkatan pemahaman kepada masyarakat luas terkait informasi mengenai persaingan 

usaha yang sehat dilakukan oleh KPD Surabaya melalui kegiatan Forum Jurnalis yang dilakukan oleh KPD Surabaya. Kegiatan 

ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat agar mengetahui informasi terkait persaingan usaha yang sehat. 

Pada tahun 2016 KPD Surabaya telah melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan Forum Jurnalis yang dilaksanakan di Surabaya, 

Jawa Timur. Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut: 
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No Waktu Pelaksanaan Tempat Tema Peserta 

1 Januari 2016 RPH Kota Surabaya Forum Jurnalis “Sidak 

Daging Sapi" 

Jurnalis se Kota Surabaya 

2 22 Januari 2016 Ria Indonesian Resto Forum Jurnalis “Catatan 

Awal Tahun Penegakan 

Hukum Persaingan Usaha 

KPPU” di Surabaya 

Jurnalis se Kota Surabaya 

3 2 Mei 2016 Hotel Sotis Kupang Forum Jurnalis Persaingan 

usaha di NTT 

Jurnalis se Kota Kupang 

4 13 Mei 2016  Ria Indonesian Resto Forum Jurnalis Dengan 

Tema “Persaingan Sehat 

Dalam Komoditas Pangan 

Jelang Puasa Dan Lebaran 

2016” 

Jurnalis se Kota Surabaya 

5 23 Juni 2016 Hotel Fave Forum Jurnalis KPPU 16 

Tahun Berantas Kartel 

Jurnalis se Kota Surabaya 

6 22 Agustus 2016 Lombok Post Forum Jurnalis silaturahmi 

KPD Surabaya dengan Pers 

NTB  

Lombok post, RRI Mataram, 

Radar Lombok, Radar Sumbawa, 

Radar Tambora serta Ketua dan 

pengurus PWI Nusa Tenggara 

Barat. 

7 Agustus 2016 KPD Surabaya Forum jurnalis persaingan 

sepeda motor matic 

Dewi Anggra, Reporter Net TV, 

yang hadir bersama dengan Adi 

Santoso selaku VJ Net TV, Eva 

Puspita serta Adelia Riski 

sebagai pegawai magang Net TV 

8 November 2016 Lombok Post Forum Jurnalis persaingan 

tembakau virginia 

Dinas Koperasi dan UMKM 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

Ibu desak Iriantini selaku Kabid 

Pemberdayaan UMKM dan Bpk. 

Asaad Zaglul selaku Kasi Sarana 

dan Sertifikasi UMKM. 

Sedangkan dari PWI Nusa 

Tenggara Barat hadir Bapak H. 

A. Sukisman selaku Ketua PWI 

NTB, Purwandi selaku Redaktur 

Seputar NTB, Lukmanul Hakim 

selaku warwatan NDA TV, Yuli 

Esti dan Sofiati selaku pengurus 

PWI serta Bobby selaku 

wartawan tribun 

9 17 November 2016 Hotel Lombok Raya Kota 

Mataram 

Forum Jurnalis Amandemen 

UU No. 5 Tahun 1999 

anggota PWI Provinsi NTB 

10 7 Desember 2016 KPD Surabaya Forum Jurnalis Amandemen 

UU No. 5 Tahun 1999 

Jurnalis se Kota Surabaya 
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Sehingga dengan demikian target forum jurnalis pada tahun 2016 di KPD Surabaya telah tercapai. Adapun pencapaian sasaran 

strategis kegiatannya adalah sebagai berikut: 

KEGIATAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

(Laporan) 

REALISASI 

(Laporan) 
CAPAIAN (%) KETERANGAN 

Forum Jurnalis 

yang Dilakukan  

KPD Surabaya 

Jumlah kegiatan 

Forum Jurnalis 

yang Dilakukan  

KPD Surabaya 

1 1 100% 
Terealisasi 

sesuai target 

 

Realisasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja kegiatan Forum Jurnalis di wilayah 

KPD Surabaya selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 183.808.650, dari pagu anggaran Rp. 202.118.000, atau 90,94% dari 

pagu anggaran yang direncanakan. 

Kegiatan lainnya sebagai penunjang pencapaian kinerja internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku 

usaha, pemerintah dan masyarakat adalah pelaksanaan Forum-Forum Diskusi. Pada tahun 2016 KPD Surabaya telah 

melaksanakan 16 (enam belas) kegiatan Forum Diskusi dengan rincian sebagai berikut : 

1) Pemerintah Prov. Nusa Tenggara Timur, 

2) Forum Diskusi Persaingan Usaha dengan Harian Timor Express, 

3) Forum Diskusi Persaingan Usaha dengan Harian Pos Kupang, 

4) Forum Diskusi Persaingan Usaha Kantor Radio Republik Indonesia, 

5) Forum Diskuis dengan Peternak Mandiri, 

6) Forum Diskusi dengan Pascasarjana STIESIA Kota Surabaya terkait Etika Persaingan dalam Pemasaran, 

7) Forum Diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, terkait Sosialisasi Pengawasan Kemitraan, 

8) Forum Diskusi dengan Universitas Wiraraja tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan dan Kelembagaan dan UU 

No.5/1999, 

9) Forum diskusi dengan Universitas Trunojoyo terkait Persaingan usaha yang sehat dan, 

10) Forum diskusi dengan Universitas Udayana terkait persaingan usaha. 

Adapun pencapaian sasaran strategis kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :  

KEGIATAN 
INDIKATOR  

KINERJA 

TARGET 

(Laporan) 

REALISASI 

(Laporan) 
CAPAIAN (%) KETERANGAN 

Forum Diskusi 

Jumlah kegiatan 

Forum Diskusi yang 

Dilakukan KPD 

Surabaya 

2 2 100% 
Terealisasi sesuai 

target 

 

Realisasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja kegiatan Forum Diskusi di wilayah 

KPD Surabaya selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 189.106.042, dari pagu anggaran Rp. 202.220.000, atau 93,52% dari 

pagu anggaran yang direncanakan. 
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Sasaran Strategis “Meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha” 

Sasaran ini mempunyai indikator kinerja yang diukur berdasarkan rasio antara jumlah laporan yang masuk dan penelitian 

inisiatif yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total laporan dan penelitian inisiatif. Berdasarkan data pada tahun 2016, KPD 

Surabaya menerima 24 (dua puluh empat) Laporan Dugaan Pelanggaran yang terdiri dari 7 (tujuh) laporan non tender dan 17 

(tujuh belas) laporan tender dan 1 (satu) laporan berdasarkan inisiatif. 

Selain itu, KPD Surabaya juga telah menangani pelanggaran dugaan praktek kemitraan usaha antara UKM dengan pelaku 

usaha besar yaitu kemitraan pada komoditi bawang merah di Nganjuk antara kelompok petani dengan PT BULOG dan kedua 

adalah kemitraan pada komoditi tebu dan gula antara kelompok petani dengan PTPN XIII. Namun hasil investigasi pada kasus 

tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penegakan hukum.  

Dengan demikian target pengawasan kemitraan KPD Surabaya pada tahun 2016 telah tercapai. Adapun pencapaian sasaran 

strategis kegiatannya adalah sebagai berikut:  

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 
TARGET 

(Laporan) 

REALISASI 

(Laporan) 

CAPAIAN 

(%) 
KETERANGAN 

Pengawasan Kemitraan di 

Wilayah kerja KPD Surabaya 

Jumlah kegiatan Pengawasan 

Kemitraan di Wilayah kerja 

KPD Surabaya 

1 1 100% 
Realisasi 

sesuai target 

 

Jumlah laporan yang sudah selesai diproses dan dipresentasikan dalam Rapat Komisi per Desember 2016 adalah sebanyak 

22 laporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 (dua puluh) laporan ditutup karena kategori laporan adalah laporan mengenai 

tender dengan nilai tender yang kecil. 

Dari target 10 (sepuluh) laporan yang masuk ke KPD Surabaya untuk tahun 2016 terdapat 3(tiga) laporan yang masuk ke 

tahap Penyelidikan karena telah memenuhi persyaratan dan kejelasan laporan berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 

2010. Serta 2 (dua) laporan sedang dalam proses klarifikasi. 

Namun berdasarkan pertimbangan skala prioritas, terdapat 13 (tiga belas) laporan tender yang dihentikan penanganannya 

dikarenakan tidak memenuhi threshold nilai tender serta 7 (tujuh) laporan (tender dan non tender) yang dihentikan 

penanganannya dikarenakan tidak memenuhi persyaratan administrasi. 

Tabel 3.5. Jumlah Laporan dan Advokasi KPD KPPU Surabaya 

Tahun Anggaran 2016 (per Desember 2016) 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Surat Tembusan (Non Tender) 0 

2 Surat Tembusan (Tender) 9 

3 Laporan Resmi (Non Tender) 7 

4 Laporan Resmi (Tender) 17 

5 Advokasi Tertulis 1 

6 Advokasi Tidak Tertulis 8 

Total Masuk 42 
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Gambar 3.18 Rekapitulasi Jumlah Laporan, Tembusan Surat dan KPD KPPU Surabaya 

Tahun 2016 (Per Desember 2016) 

 

 

 

Berdasarkan data di atas, target KPD Surabaya untuk tahun 2016 belum tercapai. Adapun kendalanya adalah sebagai 

berikut : 

1. Tidak ada SOP yang baku terkait penanganan Laporan Tender dengan nilai tender dibawah 10 Milyar 

2. Banyak laporan yang masuk tidak memenuhi persyaratan administrasi. 

Selain menindaklanjuti laporan yang masuk, pada tahun 2016 KPD Surabaya juga melakukan penelitian inisiatif terkait dengan 

Jasa Telekomunikasi, Internet, dan IPTV di Indonesia oleh PT. Telekomunikasi Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengestimasi dan menganalisa perilaku persaingan usaha pelaku usaha jasa telekomunikasi, internet dan IPTV di 

Indonesia. 

b. Menganalisa praktek usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa Telekomunikasi, Internet dan IPTV yang dilakukan 

oleh PT. Telekomunikasi Indonesia yang diduga melanggar UU No. 5 tahun 1999. 

Secara spesifik permasalahan yang menjadi sasaran penelitian inisiatif ini adalah: 

a. Bagaimana perilaku PT. Telekomunikasi Indonesia sebagai penguasa jasa layanan telepon tetap melalui kabel (fixed line) 

terhadap jasa telekomunikasi, internet dan IPTV terhadap konsumen di Indonesia 

b. Praktek usaha apa saja yang dilakukan oleh PT.Telekomunikasi Indonesia yang dinilai berpotensi melanggar UU No.5 

tahun 1999 

Untuk mendukung kegiatan tersebut, KPD Surabaya melaksanakan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :  

a. Melakukan pengumpulan data dan informasi dengan melaksanakan audiensi / diskusi dengan para stakeholder; 

b. Melakukan Rapat Internal Tim; dan 

c. Berkoordinasi dengan Pengarah Tim 

Dari kegiatan tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

a. PT. Telekomunikasi Indonesia menggunakan posisi dominannya untuk memenangkan persaingan di jasa internet dan 

IPTV 
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b. PT. Telekomunikasi Indonesia melalui posisi dominannya telah mengikat (tying) produk jasa telekomunikasi dengan dua 

produk jasa lainnya yaitu (jasa internet dan IPTV) sehingga konsumen tidak mempunyai pilihan terhadap jasa telepon 

melalui kabel (fixed line). 

Adapun pencapaian sasaran strategis kegiatannya adalah sebagai berikut :   

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

(Laporan) 

REALISASI 

(Laporan) 
CAPAIAN (%) KETERANGAN 

Penelitian Inisiatif 

KPD Surabaya 

Jumlah 

penelitian 

inisiatif  KPD 

Surabaya 

1 1 100% Terealisasi sesuai target 

 

Dengan demikian Sasaran Strategis 2, yaitu Meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau 

kegiatan usaha dengan indikator kinerja rasio jumlah laporan atau penelitian inisiatif yang ditindaklanjuti dapat direalisasikan 

100%. Semua laporan masuk dan penelitian inisiatif dapat ditindaklanjuti, baik berlanjut kepada tahapan selanjutnya ataupun 

ditutup karena tidak memenuhi persyaratan administratif.  

Kendala dalam kegiatan penelitian inisiatif yang dilakukan KPD Surabaya adalah sulitnya ditemukan isu persaingan usaha 

yang dapat diangkat menjadi penelitian inisiatif. Perlu komunikasi dan jaringan kerja yang luas untuk memperoleh informasi – 

informasi terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat. 

Realisasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja klarifikasi laporan dan penelitian 

inisiatif di wilayah KPD Surabaya selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 126.442.705, dari pagu anggaran Rp 129.836.000, 

atau 97,39% dari pagu anggaran yang direncanakan. 

 

Sasaran Strategis “Penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel 

Indiktor kinerja yang diukur untuk sasaran program ini adalah tingkat pengakuan publik (nasional dan global) sebagai pusat 

referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha. Indikator ini diukur melalui pendekatan kegiatan, yaitu 

jumlah kerjasama ataupun MoU yang telah dilaksanakan.  

Sasaran strategis ketiga ini yaitu, penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel, indikator kinerja yang akan diukur 

adalah Tingkat Penguatan  pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan 

kebijakan dan hukum persaingan usaha. Pada tahun 2016 KPD Surabaya telah melaksanakan 44 (empat puluh empat) 

kegiatan Koordinasi dan Implementasi MoU yang dilakukan dengan 6 (enam) lembaga yang mempunyai MoU dengan KPPU 

(yaitu Universitas Ailangga, Universitas Brawijaya, pemprov Jawa Timur, BPK RI, Kepolisian RI, dan Kadin. Adapun tabel 

Pelaksanaan MoU dapat dilihat pada Lampiran KPD Surabaya. 

1) Pelaksanaan MoU dengan Universitas Airlangga Surabaya, 

2) Pelaksanaan MoU dengan Universitas Brawijaya Malang, 

3) Pelaksanaan MoU dengan Pemprov Jawa Timur terkait dengan Daging Sapi, 

4) Pelaksanaan MoU dengan Kepolisian RI (POLRI), 

5) Pelaksanaan MoU dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
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6) Pe\laksanaan MoU dengan KADIN 

 

Gambar 3.19 Kegiatan Sosialisasi dan Menghadiri Undangan Sebagai Pemateri yang dilakukan KPD Surabaya 

 
 

KPD Surabaya menjadi pemateri dalam Rakernis Ditreskrimsus Polda NTB 

 

  

Kegiatan Sosialisasi Persaingan Usaha di BPK Jawa Timur 

 

 

Realisasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja kegiatan Koordinasi dan 

Implementasi MoU di Wilayah Kerja KPD Surabaya di wilayah KPD Surabaya selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 

74.423.485, dari pagu anggaran Rp. 87.720.000, atau 84,84% dari pagu anggaran yang direncanakan. 

Sedangkan indikator kinerja persentase stakeholder yang terfasilitasi didukung dengan kegiatan rapat – rapat koordinasi 

pimpinan dan peningkatan kompetensi pegawai yang dilakukan oleh KPD Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan partisipasi kegiatan dan kerjasama pada bidang perekonomian baik swasta ataupun pemerintah dengan 

mengikuti rapat koordinasi, konsultasi, audiensi, peningkatan kompetensi dan kegiatan sejenis yang dilakukan KPD Surabaya.  

Selama tahun 2016 KPD Surabaya telah melaksanakan koordinasi/ kerja/ dinas/ pimpinan/ kelompok kerja/ konsultasi dengan 

menghadiri undangan dari instansi/ lembaga lainnya yang bertujuan untuk mendukung beberapa kegiatannya seperti: 

a. Rapat kerja, pendidikan dan latihan (diklat) serta konsinering 

b. Rapat Koordinasi KPPU (Rakor).  
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Anggaran diatas juga digunakan untuk meningkatkan kerjasama dengan para stakeholder di daerah, serta untuk meningkatkan 

peran serta KPPU dalam percepatan pembangunan daerah dengan meningkatkan pemahaman stakeholder tentang UU No. 

5/1999.  

Realisasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja kegiatan Rapat Koordinasi 

Pimpinan, Peningkatan Kompetensi dan Dukungan Manajemen di Wilayah Kerja KPD Surabaya selama tahun 2016 adalah 

sebesar Rp. 459.734.362, dari pagu anggaran Rp. 474.495.000, atau 96,89% dari pagu anggaran yang direncanakan. 

Pada tahun 2016, KPD Surabaya telah melaksanakan 64 (enam puluh empat) kegiatan koordinasi/kerja/dinas/pimpinan/ 

kelompok kerja/konsultasi ke pusat/daerah serta training dan pelatihan peningkatan kualitas SDM, dimana jumlah tersebut 

telah melampaui target kegiatan yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2 (dua) kegiatan. Hambatan dan kendala dalam 

melakukan kegiatan koordinasi dan peningkatan kompetensi KPD Surabaya adalah: 

1) Dana yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan koordinasi dengan stakeholder di daerah, dimana jumlah 

kabupaten/ kota dan provinsi di wilayah kerja KPD Surabaya sebesar 78 (tujuh puluh delapan) kabupaten/ kota dan 4 

(empat) pemerintah provinsi. 

Total keseluruhan anggaran KPD Surabaya tahun 2016 sebesar Rp. 1.619.253.000,- dengan total realisasi dalam pencapaian 

indikator kinerja sebesar Rp. 1.506.062.245,- atau setara dengan 93,01%. 

 
3.3.4 KANTOR PERWAKILAN DAERAH MAKASSAR 

 

Sasaran Strategis “Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi 

dan iklim usaha yang sehat melalui meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau 

kegiatan usaha” 

 

Dari sasaran pertama meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha 

mempunyai indikator kinerja persentase jumlah laporan yang masuk dan penelitian inisiatif yang menjadi bukti awal sebagai 

bahan penyelidikan dilakukan dengan melakukan klarifikasi laporan dan penelitian inisiatif pada wilayah kerja KPD Makassar. 

 

Berdasarkan data tahun 2016, terdapat 20 laporan yang masuk ke KPD Makassar. Dengan target pencapaian 100% laporan 

yang masuk untuk ditindaklanjuti (2 laporan), berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan klarifikasi laporan dan penelitian inisiatif 

KPD Makassar dengan target pencapaian indikator kinerja adalah presentase hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti 

sebanyak 100% (target output 2 laporan), maka capaian indikator kinerja dari sudah mencapai target (100%).  

 

Dari total 20 Laporan dari hasil Klarifikasi Laporan dan Penelitian Inisiatif, terdapat 5 (lima)laporan dilanjutkan ke tahap 

penyelidikan, 3 (tiga) laporan masih dalam proses/berjalan hingga tahun 2017 dan 12 laporan dinyatakan ditutup. Oleh karena 

itu capaian indikator kinerja persentase hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti adalah 100% dengan capaian output 

kegiatan mencapai 5 (laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan) dibandingkan dengan target capaian output tahun 

2016 yaitu 3 output maka capaian output tahun 2016 adalah 166,7%. Output kegiatan ini didukung dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp. 88.047.100. 
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Sasaran Strategis “Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha 

pemerintah dan masyarakat” 

Sedangkan untuk sasaran strategis kedua, meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan 

pelaku usaha, diukur melalui indikator tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, 

melalui pendekatan indicator kontrak kemitraandengan tahapan analisa perjanjian 25%, diskusi terkait hasil analisa perjanjian 

50%, advokasi 75% dan adendum kontrak kemitraan 100%. 

 

 

 

Gambar 3.20 FGD dalam 

rangka Sosialisasi Perkom No. 

01 Tahun 2015.  

 

 

 

 

Sehubungan dengan pengawasan kemitraan di wilayah kerja KPD merupakan kegiatan yang baru, akan tetapi dalam analisa 

kontrak kemitraan telah berhasil mencapai target 100%, yaitu addendum kontrak kemitraan baru berdasarkan nilai -nilai 

persaingan usaha yang sehat. Pengawasan Kemitraan yang dilakukan KPD Makassar Tahun 2016 dengan menghasilkan 2 

Laporan yaitu: Pengawasan Kemitraan Inti-Plasma Ternak Ayam Pedaging di Sulawesi Selatan dan pengawasan perjanjian 

kemitraan antara Bulog Subdivre Makassar, Bulog Subdivre Wajo, Bulog Subdivre Bulukumba, dan Bulog Subdivre Polmas, 

dengan para mitra kerjasama pengadaannya. Selain itu, untuk mendukung kemitraan berdasarkan nilai-nilai persaingan 

usaha yang sehat, KPD Makassar telah melakukan 4 (empat) kegiatan terdiri dari: 2 Sosialisasi dan 2 Diseminasi tentang 

Perjanjian Kemitraan. Output kegiatan ini didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 163.434.092,-. 

Selain itu, sasaran indikator lain yang mendukung sasaran strategis meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha 

yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat, diukur melalui jumlah pemerintah daerah yang 

menggunakan competition checklist dalam perumusan kebijakannya. Pada tahun 2016, jumlah pemerintah daerah yang telah 

melakukan reviu kebijakan dengan menggunakan competition checklist berjumlah 3 Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah 

Daerah Prov. Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Kabupaten Wajo. Adapun kebijakan yang direviu 

adalah: 

1. Perda Kota Manado N01/Perda/WKMD Tahun 1976 tentang pendirian perusahaan daerah air minum kotamadya daerah 

tingkat II Manado,  

2. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.18 Tahun 2012 tentang Manajemen Peternakan Unggas Pola Kemitraan dan 

Mandiri di Sulawesi Selatan, dan  

3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 21 Tahun 2012 

tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 

Capaian ini didukung dengan 4 (empat) kegiatan Sosialisasi Competition Checklist yang dilakukan di Parepare, Manado, 

Ambon dan Palu dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 192.747.858,. 
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Kegiatan lain yang mendukung tercapainya pemerintah daerah yang menggunakan competition checklist dalam perumusan 

kebijakan ini adalah kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah/Kajian Sektor Industri Terkait Persaingan Usaha di 

Wilayah Kerja KPD Makassar. Target dari kegiatan ini adalah adalah Kebijakan Pemerintah Daerah/Kajian Sektor Industri 

Terkait Persaingan Usaha Di Wilayah Kerja KPD Makassar yang bersinggungan dengan UU No.5 Tahun 1999 dengan fokus 

pada kajian sektor pangan komoditas beras dan komoditas bawang merah yang ditunjang dengan realisasi anggaran sebesar 

Rp. 132.999.528,-.  

Gambar 3.21 Kegiatan Forum Jurnalis 

 

Kegiatan lain sebagai pendukung dalam hal peningkatan pemahaman kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatanForum 

Jurnalis/Publikasi yang dilakukan oleh KPD Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat 

agar mengetahui informasi terkait persaingan usaha yang sehat. Indikator kinerja belum dilakukan dan masih dalam tahapan 

sosialisasi dalam bentuk Forum Jurnalis. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan tema “Permasalahan Kartel Pangan 

dan Swasembada Pangan”, “Bebas Kartel Indonesia Makmur” dan “Penguatan Peran KPPU bersama KADIN Provinsi 

Sulawesi Selatan” yang didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.809.300,-.  

 

Sasaran Strategis “Penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel” 

Pada sasaran strategis penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel, indikator kinerja yang akan diukur adalah 

Tingkat Penguatan  pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan 

dan hukum persaingan usaha dengan pendekatan pengukuran melalui indikator persentase stakeholder yang terfasilitasi dan 

Persentase provinsi yang berhasil mengimplementasi MoU stakeholder/Provinsi Prioritas.  

Indikator kinerja persentase stakeholder yang terfasilitasi didukung dengan kegiatan Peningkatan Eksistensi/ Rapat-Rapat 

Koordinasi/ Konsultasi/ Audiensi/ Advokasi Kompetensi/ FGD/ Kegiatan sejenis yang dilakukan KPD Makassar. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kegiatan pada bidang perekonomian baik swasata ataupun pemerintahan dengan 

mengikuti rapat koordinasi, konsultasi, audiensi, peningkatan kompetensi dan kegiatan sejenis yang dilakukan KPD 

Makassar. KPD Makassar melakukan 104 kegiatan terkait dalam rangka peningkatan peran KPPU di daerah yang didukung 

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 609.405.158,-. 
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Gambar 3.22 Kegiatan Audiensi dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain di wilayah KPD Makassar 

Keterangan Foto: Audiensi dengan Permerintah Daerah dan stakeholder lain. 

Selain itu dalam indikator tingkat penguatan pengakuan publik atas KPPU juga terlihat dari pencapaian target kinerja 100% 

pada tahun 2016, yaitu pada Persentase provinsi/stakeholder yang berhasil mengimplementasi MoU dengan KPPU, yaitu 3 

pemangku kepentingan (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Universitas Hasanuddin Makassar dan Universitas Sam 

Ratulangi Manado. Kegiatan ini didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 168.976.400,-. 

 

Gambar 3.23 Kegiatan Penandatanganan MoU dalam Rangka Peningkatan Eksistensi 

 

Kegiatan pendukung lainnya adalah Kegiatan Forum Diskusi dalam rangka mengumpulkan informasidan data terkait isu persaingan 

usaha yang aktual dan akurat dengan melakukan kegiatan sebanyak 2 kali dengan tema "Stabilitas Harga Barang Strategis Menjelang 

Bulan Ramadhan“ bertempat di Makassar dan tema "Pengawasan Persaingan Usaha di Sulawesi Barat" bertempat di Mamuju. Kegiatan 

Forum Diskusi mendapat dukungan pemanfaatan anggaran sebesar Rp. 62.478.100,-.. 
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Gambar 3.24 Kegiatan Forum Diskusi  

 

Total keseluruhan anggaran KPD Makassar tahun 2016 sebesar Rp. 1.548.496.000,- dengan total realisasi dalam pencapaian 

indikator kinerja sebesar Rp. 1.490.897.536,- atau setara dengan 96,28%. 

 

3.3.5 KANTOR PERWAKILAN DAERAH BALIKPAPAN 
 

Sasaran Strategis “Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Investigasi Terhadap Pelaku Usaha atau Kegiatan Usaha 

 

Indikator kinerja persentase jumlah laporan yang masuk dan penelitian inisiatif yang menjadi bukti awal sebagai bahan 

penyelidikan dilakukan dengan melakukan klarifikasi laporan dan penelitian inisiatif pada wilayah kerja KPD Balikpapan. 

Berdasarkan data tahun 2016 KPD Balikpapan menerima 18 Laporan yang masuk. Dengan target pencapaian 100%. 

Pencapaian ini didapatkan dari rasio jumlah laporan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk ke 

KPD Balikpapan. Dari klarifikasi 18 laporan yang masuk dan penelitian inisiatif, maka terdapat 3 (tiga) laporan dilanjutkan ke 

tahap penyelidikan dan 15 laporan dinyatakan ditutup.  

 

Dengan demikian capaian indikator kinerja persentase hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti adalah 100% dengan 

capaian output kegiatan mencapai 3 (laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan) dibandingkan dengan target capaian 

output tahun 2015 yaitu 2 output maka capaian output tahun 2016 adalah 150%. Output kegiatan ini didukung dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp 89.743.686,- dari anggaran sebesar Rp 90.002.000. 

 

Sasaran Strategis “Meningkatnya Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha Yang Sehat di Kalangan Pelaku Usaha” 

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, 

melalui pendekatan indikator kinerja persentase analisis kontrak kemitraan dan jumlah pemerintah daerah yang menggunakan 

competition checklist dalam perumusan kebijakannya. Pencapaian indicator kinerja persentase analisis kontrak kemitraan 

diukur berdasarkan tahapan sebagai berikut: (i) analisa perjanjian 25%, (ii) diskusi terkait hasil analisa perjanjian 50%, (iii) 

advokasi 75% dan (iv) adendum kontrak kemitraan 100%. Sedangkan pencapaian indikator kinerja jumlah pemerintah daerah 

yang menggunakan competition checklist dalam perumusan kebijakannya diukur melalui jumlah saran pertimbangan atau 

kebijakan yang telah sesuai dengan competition checklist.   
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Sehubungan dengan pengawasan kemitraan di wilayah kerja KPD merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan, akan tetapi 

KPD Balikpapan sudah menerima laporan terhadap pelanggaran perjanjian kemitraan dan masuk ke tahap penyelidikan. Selain 

itu, untuk mendukung kemitraan berdasarkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, KPD Balikpapan telah melakukan 2 

kegiatan Sosialisasi. Dari 3 output tersebut, capaian kinerja KPD Balikpapan adalah sudah mencapai 75% dengan target awal 

25-50%. Dalam pencapaian kegiatan ini, realisasi anggaran sebesar Rp 226.359.757,- dari pagu anggaran tahun 2016 sebesar 

Rp 228.667.000,-. 

Sedangkan jumlah pemerintah daerah yang menggunakan competition checklist dalam perumusan kebijakannya, pada tahun 

2016 telah dilakukan reviu kebijakan dengan menggunakan competition checklist berjumlah 2 Pemerintah Daerah, yaitu 

Pemerintah Daerah Kab. Banjar, Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Adapun kebijakan 

yang direviu adalah: 

1. Peraturan Bupati Kabupaten Banjar No. 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko 

modern di Kabupaten Banjar,  

2. Peraturan Pemerintah Kota Balikpapan No.34 Tahun 2013 tentang pembatasan usaha minimarket dan minimarket pola 

waralaba di Kota Balikpapan. 

Selain itu KPD Balikpapan melakukan sosialisasi, yaitu 

1. Sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha di tiga provinsi, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 

2. Training for trainer Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha di tiga provinsi, yaitu di Kalimantan Timur, Kalimantan 

Selatan, dan Kalimantan Utara; 

Berdasarkan target yang ditetapkan berjumlah 2 kebijakan atau pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab KPD 

Balikpapan, maka pencapaian tersebut adalah 100%. Adapun dukungan anggaran untuk kegiatan ini didukung sebesar Rp 

291.791.000,-  dengan pencapaian realisasi sebesar Rp 288.303.368,-.  

Kegiatan lain yang mendukung tercapainya pemerintah daerah yang menggunakan competition checklist dalam perumusan 

kebijakan ini adalah kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah/Kajian Sektor Industri Terkait Persaingan Usaha Di 

Wilayah Kerja Balikpapan dengan target kegiatan adalah Kebijakan Pemerintah Daerah/Kajian Sektor Industri Terkait 

Persaingan Usaha Di Wilayah Kerja KPD Balikpapan yang bersinggungan dengan UU No.5 Tahun 1999 dengan fokus pada 

kajian sektor kelapa sawit dan riteil modern. Hasil yang dicapai dari Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah/Kajian Sektor 

Industri Terkait Persaingan Usaha Di Wilayah Kerja Balikpapan dari sektor kelapa sawit adalah: 

1. Mengetahui tentang regulasi terkait perkebunan sawit di Kalimantan Tengah; 

2. Analisis dampak penerapan IPOP terhadap persaingan usaha di Kalimantan Tengah. 

Sedangkan Hasil yang dicapai dari Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah/Kajian Sektor Industri Terkait Persaingan Usaha 

Di Wilayah Kerja Balikpapan dari riteil modern adalah 

1. Mengetahui tentang regulasi terkait pengaturan riteil modern di Kota Balikpapan; 

2. Analisi dampak penerapan Perwali No. 34/2013 terhadap persaingan usaha. 

Kegiatan ini didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp 92.634.124,- dari pagu anggaran sebesar Rp 93.350.000,-.  

Selain itu untuk penguatan jaringan kelembagaan KPD Balikpapan melakukan kegiatan diantaranya adalah 

1. Kegiatan Sosialisasi  

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terkait nilai-nilai persaingan 

usaha. Ditahun 2016 KPD melakukan 2 kegiatan sosialisasi yaitu sosialisasi perbankan dan sosialisasi dengan 
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Universitas Borneo Tarakan yang dibentuk dalam kuliah umum dengan realisasi anggaran Rp149.904.551,- dari 

anggaran sebesar Rp151.141.000,-. 

 

2. Kegiatan Forum Diskusi 

Kegiatan forum diskusi ini merupakan pengumpulan informasi dan data terkait isu persaingan usaha yang aktual dan 

akurat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.264.000,- dari anggaran sebesar Rp16.065.000,-. 

 

3. Kegiatan Forum Jurnalis 

Kegiatan Forum Jurnalis/Publikasi yang dilakukan oleh KPD Balikpapan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

manfaat kepada masyarakat agar mengetahui informasi terkait persaingan usaha yang sehat. Indikator kinerja belum 

dilakukan dan masih dalam tahapan sosialisasi dalam bentuk Forum Jurnalis. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 3 kali 

dengan tema “Permasalahan Kartel Pangan dan Swasembada Pangan”, “Bebas Kartel Indonesia Makmur” dan 

“Penguatan Peran KPPU” yang didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp100.306.173,- dari anggaran sebesar 

Rp103.725.000,-.  

 

Sasaran Strategis “Penguatan Kelembagaan yang Kredibel dan Akuntabel” 

Pada sasaran strategis penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel, indikator kinerja yang akan diukur adalah 

Tingkat Penguatan  pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan 

dan hukum persaingan usaha dengan pendekatan pengukuran melalui indikator persentase stakeholder yang terfasilitasi dan 

Persentase provinsi yang berhasil mengimplementasi MoU stakeholder/Provinsi Prioritas.  

Indikator tingkat penguatan pengakuan publik atas KPPU juga terlihat dari pencapaian target kinerja 100% pada tahun 2016, 

yaitu pada Persentase provinsi/stakeholder yang berhasil mengimplementasi MoU dengan KPPU, yaitu 2 pemangku 

kepentingan (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur). Hasil yang dicapai 

mengimplementasi MoU dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah: 

1. Bekerjasama dalam stabilisasi harga pangan di wilayah Kalimanatan Timur; 

2. Mengimplementasikan competition checklist di pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur; 

3. Mengumpulkan data dan informasi dengan pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur. 

Sedangkan mengimplementasi MoU dengan Universitas Mulawarman adalah 

1. Kuliah umum; 

2. Menjadikan akademisi dari Universitas Mulawarman sebagai narasumber dan ahli dalam penanganan perkara. 

Kegiatan ini didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp 25.917.948,- dari pagu anggaran sebesar Rp 26.020.000,-. 

Indikator kinerja persentase stakeholder yang terfasilitasi didukung dengan kegiatan Peningkatan Eksistensi/Rapat-

RapatKoordinasi/Konsultasi/Audiensi/AdvokasiKompetensi/FGD/Kegiatan sejenis yang dilakukan KPD Balikpapan. Kegiatan 

ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kegiatan pada bidang perekonomian baik swasata ataupun pemerintahan dengan 

mengikuti rapat koordinasi, konsultasi, audiensi, peningkatan kompetensi dan kegiatan sejenis yang dilakukan KPD 

Balikpapan. KPD Balikpapan melakukan 55 kegiatan terkait dalam rangka peningkatan peran KPPU di daerah yang didukung 

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 508.622.572,- dari anggaran sebesar Rp514.493.000,-. 

Total keseluruhan anggaran KPD Balikpapan tahun 2016 sebesar Rp1.515.254.000,- dengan total realisasi dalam pencapaian 

indikator kinerja sebesar Rp1.397.056.179,- atau setara dengan 92%. 
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Berikut adalah kegiatan yang dilakukan atau difasilitasi oleh KPD Balikpapan sepanjang tahun 2016 terangkum dalam Gambar 

3.27 berikut ini.  

 

Gambar 3.25 Kegiatan yang dilakukan KPD Balikpapan 

 

1. Sidak pasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menerima kunjungan Mahasiswa Universitas Borneo 

Tarakan 

 

 

 

 

3. Melakukan kuliah umum dengan 

Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur  

4. Melakukan teleconverance Kapolri, Menteri Pertanian, 

Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU bersama Kapolda 

Kaltim, Pemprov Kaltim, Bea dan Cukai,   
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3.4 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja KPPU 
 

Secara umum, hasil capaian indikator kinerja KPPU pada tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, walaupun ada beberapa indikator  

merupakan hasil dari capaian output yang baru dilakukan pada tahun 2016. Adapun hasil capaian KPPU secara keseluruhan pada 

tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama KPPU Pusat 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja/ Indikator 

Kegiatan 

Capaian Kinerja (%)/ 

Capaian Kegiatan 

(Satuan) 

Keterangan 

  Target Realisasi  

Meningkatnya internalisasi nilai-

nilai Persaingan usaha yang 

sehat dikalangan pelaku usaha, 

pemerintah dan masyarakat 

Tingkat pemahaman pelaku usaha 

terkait nilai-nilai persaingan usaha 

yang sehat 

50% 63,2 Tercapai dari rerata pencapaian indikator 

kinerja persentase pengawasan 

kemitraan dan pengawasan merger, 

akuisisi dan konsolidasi 

 1 Persentase pengawasan 

kemitraan 

25% 50% Tercapai. Walaupun tahu 2016 

merupakan kegiatan awal dalam 

sosialisasi Perkom 01 Tahun 2015, akan 

tetapi pada tahun ini sudah terjadi diskusi 

dan analisa perjanjian kemitraan.  

 2 Persentase pengawasan 

merger, akuisisi dan 

konsolidasi 

50% 76,4% Tercapai. Pengawasan dengan kegiatan 

monitoring yang dilakukan telah dapat 

dilakukan dengan baik. Tanggapan 

pelaku usaha telah direspon pelaku 

usaha dan dilakukan proses tindak lanjut.  

 Jumlah K/L atau Pemerintah 

Daerah yang menggunakan 

Competition Checklist dalam 

perumusan kebijakannya 

22 13 Pencapaian jumlah K/L dan Pemerintah 

Daerah tidak tercapai. Akan tetapi 

pencapaian ini bukan merupakan semata-

mata tidak berhasilnya kinerja yang 

dilakukan, akan tetapi ada K/L dan Pemda 

yang tidak mengeluarkan kebijakan 

dalam bidang ekonomi yang 

bersinggungan dengan persaingan usaha 

(UU No. 5 Tahun 1999) 

 1 Jumlah persentase surat 

saran yang disampaikan 

KPPU kepada K/L dan 

Pemerintah Daerah 

32 30 Merupakan jumlah akumulasi surat saran 

yang dikeluarkan oleh KPPU sejak tahun 

2015-2016.  

 Jumlah universitas yang telah 

mengjarkan mata kuliah terkaitp 

persaingan usaha 

12 49 Tercapai. Pencapaian ini didapat dari 

kuesioner yang dikembalikan (feedback) 

dari universitas.  

 1 Pelaksanaan kuliah umum 

persaingan usaha 

12 10 Kegiatan ini tidak tercapai sepenuhnya 

dikarenakan adanya pengurangan 

anggaran. Akan tetapi, dalam pencapaian 

target kinerja, jumlah kuliah umum terlah 

memberikan dampak yang positif bagi 

perguruan tinggi akan pentingnya mata 

kuliah persaingan usaha 
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 2 Kegiatan Training of Trainers 7 7 Kegiatan ini dapat dicapai sesuai target 

yang rencanakan.  

Meningkatnya kepastian 

penegakan hukum persaingan 

usaha untuk menjamin iklim 

investasi dan iklim usaha yang 

sehat 

Persentase dikuatkannya 

keputusan KPPU pada tahap 

Pengadilian Negeri dan Mahkamah 

Agung 

53% 67% Karena pada tahun 2016 terdapat 12 

upaya hukum keberatan tingkat PN, 

pasca Putusan KPPU. Dan 6 output 

merupakan upaya hukum Kasasi yang 

merupakan kelanjutan upaya hukum 

sebelumnya maupun kelanjutan upaya 

hukum di tahun 2016 

 1 Jumlah laporan litigasi 13 25 Tercapai. Total 25 output Litigasi dari 13 

terget output dengan pencapaian 192%. 

Selain itu, adanya 7 outuput merupakan 

upaya hukum Peninjauan Kembali yang 

merupakan kelanjutan dari upaya hukum 

pada tahun-tahun sebelumnya,hal ini 

yang menyebabkan tingginya persentase 

pencapaian, walaupun Peninjauan 

Kembali tidak dikenal dalam proses upaya 

hukum di KPPU, karena merupakan 

upaya hukum luar biasa. Selain itu, KPPU 

juga tidak bisa menolak adanya upaya 

hukum dari Para Terlapor, termasuk 

upaya hukum Peninjauan Kembali. 

Penguatan Kelembagaan yang 

kredibel dan akuntabel 

Tingkat Indeks Reformasi Birokrasi 

KPPU 

65% 66,72% Tercapai dengan peningkatan dibeberapa 

komponen penilaian.  

 1. LKE Evaluasi Reformasi 

Birokrasi 

65% 66,72%  

 2 Persiapan SOP WBS KPPU    

 3 Evaluasi Indeks Pelayanan 

Ketatausahaan 

4 4 Tercapai  

 Tingkat penguatan pengakuan 

publik (nasional dan global) atas 

KPPU sebagai pusat referensi 

dalam penerapan kebijakan dan 

hukum persaingan usaha 

12%   

 1 Jumlah kerjasama dengan 

K/L/Pemda/Universitas 

8 12 Tercapai 

 2 Keikutsertaan dalam 

konferensi Internasional, 

maupun menyelenggarakan 

kegiatan bertaraf intersional 

8 10 Tercapai 
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Tabel 3.7 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Perwakilan Daerah 

KPD Batam 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja/ Indikator Kegiatan 

Capaian Kinerja (%)/ 

Capaian Kegiatan 

(Satuan) 

Keterangan 

  Target Realisasi  

Meningkatnya internalisasi nilai-nilai 

Persaingan usaha yang sehat 

dikalangan pelaku usaha, 

pemerintah dan masyarakat 

Tingkat pemahaman pelaku usaha 

terkait nilai-nilai persaingan usaha yang 

sehat 

50% 63,2 Tercapai dari rerata pencapaian indikator 

kinerja persentase pengawasan kemitraan 

dan pengawasan merger, akuisisi dan 

konsolidasi 

1 Persentase pengawasan 

kemitraan 

25% 50% Tercapai. Walaupun tahu 2016 merupakan 

kegiatan awal dalam sosialisasi Perkom 01 

Tahun 2015, akan tetapi pada tahun ini sudah 

terjadi diskusi dan analisa perjanjian 

kemitraan.  

2 Persentase pengawasan 

merger, akuisisi dan konsolidasi 

50% 76,4% Tercapai. Pengawasan dengan kegiatan 

monitoring yang dilakukan telah dapat 

dilakukan dengan baik. Tanggapan pelaku 

usaha telah direspon pelaku usaha dan 

dilakukan proses tindak lanjut.  

Jumlah K/L atau Pemerintah Daerah 

yang menggunakan Competition 

Checklist dalam perumusan 

kebijakannya 

22 13 Pencapaian jumlah K/L dan Pemerintah 

Daerah tidak tercapai. Akan tetapi pencapaian 

ini bukan merupakan semata-mata tidak 

berhasilnya kinerja yang dilakukan, akan 

tetapi ada K/L dan Pemda yang tidak 

mengeluarkan kebijakan dalam bidang 

ekonomi yang bersinggungan dengan 

persaingan usaha (UU No. 5 Tahun 1999) 

1 Jumlah persentase surat saran 

yang disampaikan KPPU 

kepada K/L dan Pemerintah 

Daerah 

32 30 Merupakan jumlah akumulasi surat saran 

yang dikeluarkan oleh KPPU sejak tahun 

2015-2016.  

Jumlah universitas yang telah 

mengjarkan mata kuliah terkaitp 

persaingan usaha 

12 49 Tercapai. Pencapaian ini didapat dari 

kuesioner yang dikembalikan (feedback) dari 

universitas.  

1 Pelaksanaan kuliah umum 

persaingan usaha 

12 10 Kegiatan ini tidak tercapai sepenuhnya 

dikarenakan adanya pengurangan anggaran. 

Akan tetapi, dalam pencapaian target kinerja, 

jumlah kuliah umum terlah memberikan 

dampak yang positif bagi perguruan tinggi 

akan pentingnya mata kuliah persaingan 

usaha 

2 Kegiatan Training of Trainers 7 7 Kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yang 

rencanakan.  

Meningkatnya kepastian penegakan 

hukum persaingan usaha untuk 

menjamin iklim investasi dan iklim 

usaha yang sehat 

Persentase dikuatkannya keputusan 

KPPU pada tahap Pengadilian Negeri 

dan Mahkamah Agung 

53% 67% Karena pada tahun 2016 terdapat 12 upaya 

hukum keberatan tingkat PN, pasca Putusan 

KPPU. Dan 6 output merupakan upaya hukum 

Kasasi yang merupakan kelanjutan upaya 

hukum sebelumnya maupun kelanjutan upaya 

hukum di tahun 2016 

1 Jumlah laporan litigasi 13 25 Tercapai. Total 25 output Litigasi dari 13 terget 

output dengan pencapaian 192%. Selain itu, 

adanya 7 outuput merupakan upaya hukum 

Peninjauan Kembali yang merupakan 

kelanjutan dari upaya hukum pada tahun-
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tahun sebelumnya,hal ini yang menyebabkan 

tingginya persentase pencapaian, walaupun 

Peninjauan Kembali tidak dikenal dalam 

proses upaya hukum di KPPU, karena 

merupakan upaya hukum luar biasa. Selain 

itu, KPPU juga tidak bisa menolak adanya 

upaya hukum dari Para Terlapor, termasuk 

upaya hukum Peninjauan Kembali. 

Penguatan Kelembagaan yang 

kredibel dan akuntabel 

Tingkat Indeks Reformasi Birokrasi 

KPPU 

65% 66,72% Tercapai dengan peningkatan dibeberapa 

komponen penilaian.  

1. LKE Evaluasi Reformasi 

Birokrasi 

65% 66,72%  

2 Persiapan SOP WBS KPPU    

3 Evaluasi Indeks Pelayanan 

Ketatausahaan 

4 4 Tercapai  

Tingkat penguatan pengakuan publik 

(nasional dan global) atas KPPU 

sebagai pusat referensi dalam 

penerapan kebijakan dan hukum 

persaingan usaha 

12%   

1 Jumlah kerjasama dengan 

K/L/Pemda/Universitas 

8 12 Tercapai 

2 Keikutsertaan dalam konferensi 

Internasional, maupun 

menyelenggarakan kegiatan 

bertaraf intersional 

8 10 Tercapai 

 

KPD Medan 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja/ Indikator Kegiatan 

Capaian Kinerja (%)/ 

Capaian Kegiatan 

(Satuan) 
Keterangan 

Target Realisasi 

Meningkatnya internalisasi nilai-nilai 

Persaingan usaha yang sehat 

dikalangan pelaku usaha, 

pemerintah dan masyarakat 

Tingkat pemahaman pelaku usaha 

terkait nilai-nilai persaingan usaha yang 

sehat 

25% 25% Tercapai dengan melakukan sosialisasi 

Perkom No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan.  

1 Pengawasan Kemitraan di 

Wilayah Kerja KPD Makassar 

2 3 

Terdapat 3 kegiatan sosialisasi yang 

dilakukan selama tahun 2016, sebagai 

berikut; 

1. Kegiatan Sosialiasi Pengawasan 

Kemitraan di Banda Aceh  

Sosialisasi ini dilakukan terhadap pihak 

Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) 

yang terkait dengan ekonomi kemitraan. 

2. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan 

Kemitraan di Bukittinggi. 

Sosialisasi ini dilakukan terhadap pihak 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

di Sumatera Barat yang terkait dengan 

ekonomi kemitraan.   

3. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan 

Kemitraan di Kota Banda Aceh  
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Sosialisasi ini dilakukan terhadap 

Peternak Plasma yang terdapat di Aceh 

 

Jumlah K/L atau Pemerintah Daerah 

yang menggunakan Competition 

Checklist dalam perumusan 

kebijakannya 

2 3  

1 Evaluasi Kebijakan Pemerintah 

Daerah/Kajian Sektor Industri 

Terkait Persaingan Usaha Di 

Wilayah Kerja KPD Makassar 

2 3 Di tahun 2016 kegiatan Evaluasi Kebijakan 

Pemerintah Daerah/Kajian Sektor Industri 

yang terlaksana adalah sebagai berikut; 

1 Kajian sektor sapi potong (sektor 

pangan). 

2. Kajian sektor pakan ternak (sektor 

industri) 

3. Evaluasi kebijakan Pemerintah Propinsi 

Sumatera Barat yang menghasilkan 

saran pertimbangan kepada Pemrov. 

Sumatera Barat terkait BUMD Dinamika 

Jaya pembinaan  pasar tradisional, pasar 

modern, dan toko swalayan 

-  

2 Asistensi Penyelarasan 

Kebijakan yang dilakukan KPD 

Makassar 

2 4 1. Sosialisasi Competition Checklist 

terhadap pemerintah daerah Kota 

Medan. 

2. Sosialisasi Competition Checklist 

terhadap pemerintah daerah Kota Banda 

Aceh. 

3 Kegiatan Forum Diskusi Yang 

Dilaksanakan  

di Wilayah KPD Medan 

2 6  

4 Kegiatan Forum 

Jurnalis/Publikasi yang 

dilakukan KPD Medan 

2 6 Kegiatan ini dilakukan sebanyak 6 kali 

dengan tema “: 

1. Prioritas Kegiatan KPPU Tahun 

Anggaran 2016 dan Kendala-Kendala 

yang Dihadapi oleh KPPU” ,  

2. “Rekomendasi Kebijakan Pasar Ayam 

Ras oleh KPPU",  

3. “Perkembangan Kegiatan yang 

dilaksanakan di KPPU KPD Medan dan 

Saran dan Kebijakan KPPU terkait 

Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada 

Kementerian Kesehatan”,  

4. “Bebas Kartel Indonesia Makmur” ,  

5. “Perkembangan Penegakan Hukum 

KPPU danKPD Medan” dan  

6. “Capaian KPPU secara keseluruhan 

dan KPPU KPD Medan dalam bidang 

penegakan hukum dan pencegahan” 

Meningkatnya kepastian penegakan 

hukum persaingan usaha untuk 

menjamin iklim investasi dan iklim 

usaha yang sehat 

Persentase hasil penelitian/laporan 

yang ditindaklanjuti 

100% 100% Dari 20 laporan yang masuk, semua laporan 

berhasil ditindaklanjuti pada tahun 2016 

dengan 5 laporan masuk ke tahap 

penyelidikan, 3 laporan masih dalam proses 

ke tahun berikutnya dan 12 laporan 

dinyatakan ditutup.  
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1 Hasil Klarifikasi Laporan  

 

12 30 Tercapai. Total 20 Laporan dari hasil 

Klarifikasi Laporan dan Penelitian Inisiatif 

(keterangan : 5 Laporan masuk ke tahap 

Penyelidikan, 3 Laporan masih sementara 

proses/berjalan, 12 Laporan ditutup) 

 2 Penelitian inisiatif KPD Medan 2 6 Dari 4 penelitian tersebut, 3 Penelitian telah 

masuk dalam tahap penyelidikan, antara lain; 

1. Penelitian Inisiatif  Terkait Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait 38 

Paket Lelang pada Pemerintah 

Kabupaten Langkat Tahun 2016 (Masih 

dalam proses penelitian). 

2. Penelitian Inisiatif Terkait Dugaan 

Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket 

Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan 

Bts. Kota Kabanjahe - Kutabuluh Tahun 

Anggaran 2015. (Masuk dalam tahap 

penyelidikan). 

3. Penelitian Inisiatif Terkait Dugaan 

Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Terkait Pengambilan Barang 

(Incoming) di Bandara Kualanamu. 

4. Penelitian Inisiatif Terkait Dugaan 

Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Dalam Penetapan Tarif 

Regulated Agent di Bandara Kualanamu. 

 

Penguatan Kelembagaan yang 

kredibel dan akuntabel 

Tingkat penguatan pengakuan publik 

(nasional dan global) atas KPPU 

sebagai pusat referensi dalam 

penerapan kebijakan dan hukum 

persaingan usaha 

100% 100% 100% menghasilkan dalam menyelesaikan 3 

kegiatan, yaitu: 

- Perpanjangan MoU KPPU dengan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

- Penyelenggaraan Kuliah Umum di 

Universitas Hasanuddin Makasar 

Penyelenggaraan Kuliah Umum di Universitsa 

Sam Ratulangi Manado 

1 Jumlah kerjasama dengan 

K/L/Pemda/Universitas 

2 5 Tercapai 

Pada tahun 2016 terdapat 5 MoU yang telah 

diimplementasikan dari 8 yang telah ada, 

diantaranya Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara, Universitas Sumatera Utara, 

Universitas Syiahkuala, POLRI dalam hal ini 

turunannya adalah dengan POLDA Sumut, 

dan dengan Universitas Andalas. 

 

KPD Surabaya 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja/ Indikator Kegiatan 

Capaian Kinerja (%)/ 

Capaian Kegiatan 

(Satuan) 
Keterangan 

Target Realisasi 

Meningkatnya internalisasi nilai-nilai 

Persaingan usaha yang sehat 

Tingkat pemahaman pelaku usaha 

terkait nilai-nilai persaingan usaha yang 

sehat 

25% 50% Tercapai tidak hanya melakukan sosialisasi 

Perkom No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan akan 
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dikalangan pelaku usaha, 

pemerintah dan masyarakat 

tetapi melakukan sidak dan pengawasan 

perjanjian kemitraan dan pengawasan 

kemitraan industri peternakan ayam di 

Malang, Banyuwangi, Batu, Pamekasan, dan 

Kadin 

1 Pengawasan Kemitraan di 

Wilayah Kerja KPD Surabaya 

2 4 Selama 2016, telah dilakukan sosialisasi oleh 

KPD Surabaya di Sampang (Januari, Mei), 

Malang (Mei), Pamekasan (Juni), sidak dan 

pengawasan kemitraan susu di Malang 

(Juni), Banyuwangi (Agustus), Batu 

(Agustus), Pamekasan (September), Kadin 

Surabaya (Oktober) 

Jumlah K/L atau Pemerintah Daerah 

yang menggunakan Competition 

Checklist dalam perumusan 

kebijakannya 

3 15 1. Reviu Kebijakan perdagangan hasil ternak 

di Provinsi NTT (Januari),  

2. Reviu Kbijakan ritel di Sidoarjo (Mei, Juli), 

3. Kerjasama asistensi kebijakan dengan Biro 

Hukum Pemprov Jatim, FH UT Madura, 

4. Reviu Perda Produk Lokal di Tulungagung 

(Juni),  

5. Reviu kebijakan UKM di Banyuwangi 

(Agustus) 

1 Asistensi Penyelarasan 

Kebijakan yang dilakukan KPD 

Surabaya 

2 15 Realisasi  

1. Asistensi Kebijakan perdagangan hasil 

ternak di Provinsi NTT (Januari),  

2. asistensi kebijakan ritel di Sidoarjo (Mei, 

Juli),  

3. kerjasama asistensi kebijakan dengan 

Biro Hukum Pemprov Jatim,  

4. FH UT Madura,  

5. asistensi Perda Produk Lokal di 

Tulungagung (Juni),  

6. Asistensi kebijakan ukm di Banyuwangi 

(Agustus) 

3 Kegiatan Forum Diskusi Yang 

Dilaksanakan  

di Wilayah KPD Surabaya 

2 14 Pada kegiatan ini KPD Surabaya telah 

meralisasikan 3 Output laporan dari 3 

laporan yang menjadi target kegiatan. 

Adapaun uraian pelaksanaan kegiatan forum 

diskusi adalah sebagai berikut: 

Fordis Kebijakan perdagangan produk 

unggas di Kupang (Januari), Fordis Ternak 

Ayam di Surabaya (Februari), Fordis dengan 

FH UGM di Surabaya (April, Oktober), Fordis 

FH Trunojoyo di Surabaya (Mei, Juni), Fordis 

STIESIA Surabaya (Juni), Kuliah Tamu Univ 

Wiraraja (September), Fordis dengan HIPMI 

Ponorogo (oktober)                                                                                                                                                        

4 Kegiatan Forum 

Jurnalis/Publikasi yang 

dilakukan KPD Surabaya 

2 3 Uraian pelaksanaan kegiatan forum  jurnalis 

adalah sebagai berikut:  

1. Forjur Sidak Sapi (Januari) 

2. Forjur Catatan Akhir Tahun (Januari),  

3. media visit Berita Metro,  

4. media visit RRI (Maret),  

5. NET TV Bali (Mei), Media Visit  

6. Malang Post (Mei), Media Visit  
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7. Pos Kupang dan Timex (Januari dan 

Juni), RRI Kupang (Januari),  

8. Forjur di PWI Kupang (Mei),  

9. Forjur jelang ramadhan dan Hari Raya 

di Surabaya (Mei),  

10. Forjur Berantas Kartel di Surabaya 

(Juni) 

Meningkatnya kepastian penegakan 

hukum persaingan usaha untuk 

menjamin iklim investasi dan iklim 

usaha yang sehat 

Persentase hasil penelitian/laporan 

yang ditindaklanjuti 

100% 100% Dari seluruh laporan yang masuk telah 

ditindaklanjuti sebanyak 100% dan terdapat 3 

laporan yang masuk ke tahap penyelidikan. 

Rincian laporan yang masuk sebagai berikut:  

1. Tiga laporan ditindaklanjuti ke tahap 

penyelidikan, 

2.  Dua laporan sedang dalam proses 

klarifikasi 

3. 13 laporan tender dihentikan karena 

tidak memenuhi threshold 

4. Tujuh laporan tender dihendikan karena 

tidak memenuhi persyaratan 

administrasi. 

1 Hasil Klarifikasi Laporan dan 

Penelitian Inisiatif KPD 

Surabaya 

 

24 24 Tercapai. Total 20 Laporan dari hasil 

Klarifikasi Laporan dan Penelitian Inisiatif 

(keterangan : 5 Laporan masuk ke tahap 

Penyelidikan, 3 Laporan masih sementara 

proses/berjalan, 12 Laporan ditutup) 

Penguatan Kelembagaan yang 

kredibel dan akuntabel 

Tingkat penguatan pengakuan publik 

(nasional dan global) atas KPPU 

sebagai pusat referensi dalam 

penerapan kebijakan dan hukum 

persaingan usaha 

100% 100% 100% menghasilkan dalam menyelesaikan 

44 kegiatan koordinasi dengan 6 kegiatan 

kerjasama (MoU), yaitu dengan: 

1. Universitas Andalas Surabaya 

2. Universitas Brawijaya 

3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait 

daging 

4. Kepolisian Republik Indonesia 

5. Badan Pemeriksa Keuangan RI 

6. KADIN 

1 Jumlah kerjasama dengan 

K/L/Pemda/Universitas 

2 6 Tercapai 

 

 

KPD Makassar  

Sasaran Strategis Indikator Kinerja/ Indikator Kegiatan 

Capaian Kinerja (%)/ 

Capaian Kegiatan 

(Satuan) 
Keterangan 

Target Realisasi 

Meningkatnya internalisasi nilai-nilai 

Persaingan usaha yang sehat 

dikalangan pelaku usaha, 

pemerintah dan masyarakat 

Tingkat pemahaman pelaku usaha 

terkait nilai-nilai persaingan usaha 

yang sehat 

25% 50% Tercapai tidak hanya melakukan sosialisasi 

Perkom No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan akan 

tetapi melakukan diseminasi perjanjian 

kemitraan dan pengawasan kemitraan industri 

peternakan ayam di Sulawesi Selatan.  

1 Pengawasan Kemitraan di 

Wilayah Kerja KPD Makassar 

2 4 Realisasi  

4 Kegiatan terdiri dari :  

2 Sosialissai dan 2 Diseminasi tentang 

Perjanjian Kemitraan  
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(Makassar  

26 April 2016, Palu 28 Juli 2016, Makassar  

11 Agustus 2016, dan Makassar  

22 September 2016). 

 

Jumlah K/L atau Pemerintah Daerah 

yang menggunakan Competition 

Checklist dalam perumusan 

kebijakannya 

2 3 - reviu Perda Kota Manado N01/Perda/ 

WKMD Tahun 1976 tentang pendirian 

perusahaan daerah air minum kotamdya 

daerah tingkat II Manado 

- reviu Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan 

No.18 Tahun 2012 tentang Manajemen 

Peternakan Unggas Pola Kemitraan dan 

Mandiri di Sulawesi Selatan 

- reviu Rancangan Peraturan Bupati tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Wajo Nomor 21 Tahun 2012 

tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern. 

 

1 Evaluasi Kebijakan Pemerintah 

Daerah/Kajian Sektor Industri 

Terkait Persaingan Usaha Di 

Wilayah Kerja KPD Makassar 

2 2 2 Laporan Kajian Sektor Pangan: 

- Komoditas Beras 

- Komoditas bawang merah  

2 Asistensi Penyelarasan 

Kebijakan yang dilakukan KPD 

Makassar 

2 4 Realisasi  

4 Kegiatan Sosialissai Competition Checklist: 

- Parepare 8 April 2016,  

- Manado 1 Agustus 2016,  

- Ambon 3 November 2016 dan  

- Palu 14 November 2016 

3 Kegiatan Forum Diskusi Yang 

Dilaksanakan  

di Wilayah KPD Makassar 

2 2 2 Laporan Forum Diskusi ; 

- bertempat di Makassar tanggal 20 Mei 2016 

dengan tema "Stabilitas Harga Barang 

Strategis Menjelang Bulan Ramadhan“; 

bertempat di Mamuju tanggal 6 Agustus 2016 

KPD Makassar dengan tema "Pengawasan 

Persaingan Usaha di Sulawesi Barat" 

4 Kegiatan Forum 

Jurnalis/Publikasi yang 

dilakukan KPD Makassar 

2 3 3 Laporan Forum Jurnalis ; 

- tanggal 28 Januari 2016 bertempat di 

Gedung Keuangan Negara (GKN) II lt.6 

Makassar dengan tema "Permasalahan 

Kartel Pangan dan Swasembada Pangan” 

sekaligus  Peresmian Kantor baru KPD 

KPPU Makassar; 

- tanggal 22 Juni 2016  bertempat di 

Gedung Keuangan Negara (GKN) II lt.1 

Makassar dengan tema "Bebas Kartel 

Indonesia Makmur" yang dirangkaikan 

dengan Buka Puasa Bersama; 
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- tanggal 25 Oktober 2016 Forum Jurnalis 

bersama KADIN Provinsi Sulawesi Selatan 

dalam rangka diskusi “Penguatan Peran 

KPPU” 

Meningkatnya kepastian penegakan 

hukum persaingan usaha untuk 

menjamin iklim investasi dan iklim 

usaha yang sehat 

Persentase hasil penelitian/laporan 

yang ditindaklanjuti 

100% 100% Dari 20 laporan yang masuk, semua laporan 

berhasil ditindaklanjuti pada tahun 2016 

dengan 5 laporan masuk ke tahap 

penyelidikan, 3 laporan masih dalam proses 

ke tahun berikutnya dan 12 laporan 

dinyatakan ditutup.  

1 Hasil Klarifikasi Laporan dan 

Penelitian Inisiatif KPD 

Makassar 

 

12 20 Tercapai. Total 20 Laporan dari hasil 

Klarifikasi Laporan dan Penelitian Inisiatif 

(keterangan : 5 Laporan masuk ke tahap 

Penyelidikan, 3 Laporan masih sementara 

proses/berjalan, 12 Laporan ditutup) 

Penguatan Kelembagaan yang 

kredibel dan akuntabel 

Tingkat penguatan pengakuan publik 

(nasional dan global) atas KPPU 

sebagai pusat referensi dalam 

penerapan kebijakan dan hukum 

persaingan usaha 

100% 100% 100% menghasilkan dalam menyelesaikan 3 

kegiatan, yaitu: 

- Perpanjangan MoU KPPU dengan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

- Penyelenggaraan Kuliah Umum di 

Universitas Hasanuddin Makasar 

Penyelenggaraan Kuliah Umum di Universitsa 

Sam Ratulangi Manado 

1 Jumlah kerjasama dengan 

K/L/Pemda/Universitas 

2 3 Tercapai 

 

 

KPD Balikpapan 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja/ Indikator Kegiatan 

Capaian Kinerja (%)/ 

Capaian Kegiatan 

(Satuan) 
Keterangan 

Target Realisasi 

Meningkatnya internalisasi nilai-nilai 

Persaingan usaha yang sehat 

dikalangan pelaku usaha, 

pemerintah dan masyarakat 

Tingkat pemahaman pelaku usaha 

terkait nilai-nilai persaingan usaha yang 

sehat 

25% 75% Tercapai tidak hanya melakukan sosialisasi 

Perkom No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan, 

walaupun pengawasan kemitraan di wilayah 

kerja KPD merupakan kegiatan yang baru 

dilaksanakan, akan tetapi KPD Balikpapan 

sudah menerima laporan terhadap 

pelanggaran perjanjian kemitraan dan masuk 

ke tahap penyelidikan 

1 Pengawasan Kemitraan di 

Wilayah Kerja KPD Balikpapan 

2 2 Tercapai dengan 2 output sosialisasi 

Kemitraan.  

 

Jumlah K/L atau Pemerintah Daerah 

yang menggunakan Competition 

Checklist dalam perumusan 

kebijakannya 

2 2 Pada tahun 2016 terdapat 2 Pemerintah 

Daerah, yaitu Pemerintah Daerah Kab. 

Banjar, Kalimantan Selatan dan 

Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan 

Timur.  

1 Evaluasi Kebijakan Pemerintah 

Daerah/Kajian Sektor Industri 

2 2 Reviu kebijakan : 
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Terkait Persaingan Usaha Di 

Wilayah Kerja KPD Balikpapan 

1 Peraturan Bupati Kabupaten Banjar 

No. 16 Tahun 2014 tentang 

penataan dan pembinaan pusat 

perbelanjaan dan toko modern di 

Kabupaten Banjar,  

2. Peraturan Pemerintah Kota 

Balikpapan No.34 Tahun 2013 

tentang pembatasan usaha 

minimarket dan minimarket pola 

waralaba di Kota Balikpapan. 

-  

2 Asistensi Penyelarasan 

Kebijakan yang dilakukan KPD 

Balikpapan 

2 2 Selain itu KPD Balikpapan melakukan 

sosialisasi, yaitu 

1 Sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan 

Persaingan Usaha di tiga provinsi, yaitu 

di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 

2 Training for trainer Daftar Periksa 

Kebijakan Persaingan Usaha di tiga 

provinsi, yaitu di Kalimantan Timur, 

Kalimantan Selatan, dan Kalimantan 

Utara; 

Dan melakukan kajian Evaluasi Kebijakan 

Pemerintah Daerah/Kajian Sektor Industri 

Terkait Persaingan Usaha Di Wilayah Kerja 

Balikpapan dari sektor kelapa sawit adalah 

1 Mengetahui tentang regulasi terkait 

perkebunan sawit di Kalimantan Tengah; 

2 Analisis dampak penerapan IPOP 

terhadap persaingan usaha di 

Kalimantan Tengah. 

Sedangkan Hasil yang dicapai dari Evaluasi 

Kebijakan Pemerintah Daerah/Kajian Sektor 

Industri Terkait Persaingan Usaha Di Wilayah 

Kerja Balikpapan dari riteil modern adalah 

1 Mengetahui tentang regulasi terkait 

pengaturan riteil modern di Kota 

Balikpapan 

2 Analisi dampak penerapan Perwali No. 

34/2013 terhadap persaingan usaha. 

3 Kegiatan Forum Diskusi Yang 

Dilaksanakan  

di Wilayah KPD Balikpapan 

2 2 1. Sosialisasi perbankan, 

2. Kuliah umum di Universitas Borneo 

4 Kegiatan Forum 

Jurnalis/Publikasi yang 

dilakukan KPD Makassar 

2 3 Kegiatan ini dilakukan sebanyak 3 kali 

dengan tema:  

1. “Permasalahan Kartel Pangan dan 

Swasembada Pangan”,  

2. “Bebas Kartel Indonesia Makmur” dan  

3. “Penguatan Peran KPPU” 

Meningkatnya kepastian penegakan 

hukum persaingan usaha untuk 

Persentase hasil penelitian/laporan 

yang ditindaklanjuti 

100% 100% Dari total 18 Laporan dari hasil Klarifikasi 

Laporan dan Penelitian Inisiatif, terdapat 3 

(tiga) laporan dilanjutkan ke tahap 
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menjamin iklim investasi dan iklim 

usaha yang sehat 

penyelidikan dan 15 laporan dinyatakan 

ditutup. 

1 Hasil Klarifikasi Laporan dan 

Penelitian Inisiatif KPD 

Makassar 

 

12 18 Tercapai.  

Penguatan Kelembagaan yang 

kredibel dan akuntabel 

Tingkat penguatan pengakuan publik 

(nasional dan global) atas KPPU 

sebagai pusat referensi dalam 

penerapan kebijakan dan hukum 

persaingan usaha 

100% 100% 100% menghasilkan dalam menyelesaikan 2 

kegiatan, yaitu: 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan 

Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur. 

Hasil yang dicapai mengimplementasi MoU 

dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Timur adalah 

1 Bekerjasama dalam stabilisasi harga 

pangan di wilayah Kalimanatan Timur; 

2 Mengimplementasikan competition 

checklist di pemerintah Kabupaten Kota 

Provinsi Kalimantan Timur; 

3 Mengumpulkan data dan informasi 

dengan pemerintah Kabupaten Kota 

Provinsi Kalimantan Timur. 

Sedangkan mengimplementasi MoU dengan 

Universitas Mulawarman adalah 

1 Kuliah umum; 

2 Menjadikan akademisi dari Universitas 

Mulawarman sebagai narasumber dan 

ahli dalam penanganan perkara. 

1 Jumlah kerjasama dengan 

K/L/Pemda/Universitas 

2 2 Tercapai 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. PERMASALAHAN  

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2016, capaian sasaran strategis KPPU dapat tercapai, baik di pusat maupun di 

kantor perwakilan daerah. Adapun beberapa permasalahan yang muncul selama tahun 2016 adalah: 

1. Penetapan indikator kinerja yang disesuaikan dengan kondisi tahun 2016. Hal ini dikarenakan beberapa hal berikut: 

a. Adanya kegiatan yang baru akan dilakukan pada tahun 2017, seperti program kepatuhan terhadap UU No. 5 tahun 1999.  

b. Adanya kegiatan baru pada tahun 2016, sehingga sehingga capaian indikator kinerja tidak bisa maksimal, seperti Program 

Kegiatan Pengawasan Kemitraan, dimana pada tahun 2016 baru melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Komisi No. 01 

tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.  

2. Capaian output unit dirubah berdasarkan perubahan anggaran di pertengahan tahun 2016.  

 

4.2. LANGKAH KEDEPAN  

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran yang 

tepat sesuai amanatnya sebagai lembaga penegakan hukum persaingan usaha dan advokasi kebijakan persaingan usaha.  Sejalan 

dengan dukungan terhadap arah kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan, KPPU juga mendapatkan amanat dalam 

pengawasan kemitraan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Mikro, Kecil dan Menengah serta PP No. 17 

Tahun 2013 tentang Pelaksanaaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Peran KPPU sebagai lembaga pengawas didukung oleh alokasi anggaran sebagaimana Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2016 

dan telah dialokasikan anggaran sesuai dengan peruntukkannya untuk mendukung empat prioritas nasional pada tahun 2016, yaitu 

Revolusi Mental, Pemerataan antar Kelompok Pendapatan, Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, serta Kedaulatan Pangan.  

Setiap prioritas nasional tersebut telah diturunkan dalam substansi kegiatan di Direktorat Pencegahan dan Direktorat Penegakan 

Hukum. 

Pada tahun 2016, KPPU mendapatkan pagu DIPA sebesar Rp. 116.460.861.000,-  (pagu awal), kemudian setelah mendapatkan reward 

sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan APBN-P sebesar Rp. 25.000.000.000 maka pagu akhir KPPU pada TA 2016 menjadi Rp. 

139.452.216.000,-.  Sebagaimana Inpres No. 8 Tahun 2016 tentang Langkah – langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga 

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia maka pagu yang dapat diimplementasikan 

adalah sebesar Rp. 118.455.216.000,- dan akan digunakan untuk menghasilkan output serta outcome sesuai dengan Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga TA 2016. 
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Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja KPPU Tahun 2016, maka KPPU dapat memenuhi target capaian baik target tahunan 

maupun akumulatif yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016.  Kinerja yang dipaparkan dalam laporan ini merupakan 

refleksi dari kegiatan – kegiatan KPPU yang dilaksanakan dalam meningkatkan internalisasi nilai – nilai persaingan usaha  yang sehat 

di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin 

iklim investasi dan iklim usaha yang sehat serta meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU. 

Selanjutnya, berdasarkan sejumlah kondisi aktual yang dihadapi dalam kurun waktu satu tahun yaitu 2016, maka pencapaian output 

akan dirumuskan kembali sehingga pada akhir tahun 2017 KPPU dapat menunjukkan kinerja melalui pencapaian outcome dan 

meningkatkan kualitas kegiatan yang akan mendukung sasaran strategis KPPU 2015 – 2019. 

Pada tahun 2017 nantinya, KPPU akan melakukan reviu terhadap Rencana Strategis sehingga dapat mengakomodasi penilaian kinerja 

melalui pencapaian outcome. Selain, juga mempersiapkan isu – isu strategis yang akan menjadi bahan dasar dalam Rencana Strategis 

KPPU 2020 – 2025. Hal tersebut menjadi fokus penting seluruh kegiatan KPPU pada tahun 2017 sehingga KPPU dapat senantiasa 

meningkatkan kualitas kinerja lembaga untuk mendukung sejumlah prioritas nasional yang dicanangkan setiap tahun. 

Dengan disampaikannya Laporan Kinerja yang telah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.   Seluruh paparan dalam laporan kinerja KPPU ini 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui gambaran pencapaian kinerja yang telah dilakukan 

oleh KPPU sepanjang tahun 2016. 
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Lampiran 1 Surat Pernyataan Telah Di Reviu oleh Satuan Pengawas Internal KPPU 
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Lampiran 3 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi 

PENILAIAN   PENJELASAN Jawaban Nilai  % 

A. PROSES 

(60) 

            
  

  

  I. MANAJEMEN 

PERUBAHAN (5) 

    5.0     
1.44 

28.83% 

    1 Tim Reformasi Birokrasi (1) 1.0     0.00 0.00% 

      a. Tim Reformasi Birokrasi 

telah dibentuk 

  a. Telah membentuk Tim 

Reformasi Birokrasi sesuai 

kebutuhan organisasi 

b. Telah membentuk Tim 

Reformasi Birokrasi namun 

belum sesuai kebutuhan 

organisasi 

c. Belum membentuk Tim 

Reformasi Birokrasi 

C 0 

  

      b. Tim Reformasi Birokrasi 

telah melaksanakan tugas 

sesuai rencana kerja Tim 

Reformasi Birokrasi  

  a. Seluruh tugas telah 

dilaksanakan oleh Tim 

Reformasi Birokrasi sesuai 

dengan rencana kerja 

b. Sebagian besar tugas telah 

dilaksanakan oleh Tim 

Reformasi Birokrasi sesuai 

dengan rencana kerja 

c. Sebagian kecil tugas telah 

dilaksanakan oleh Tim 

Reformasi Birokrasi sesuai 

dengan rencana kerja 

d. Seluruh tugas belum 

dilaksanakan oleh Tim 

Reformasi Birokrasi sesuai 

dengan rencana kerja 

D 0 

  

      c. Tim Reformasi Birokrasi 

telah melakukan monitoring 

dan evaluasi rencana kerja, 

dan hasil evaluasi telah 

ditindaklanjuti 

  a. Seluruh rencana kerja telah 

dimonitoring dan di evaluasi, 

dan hasil evaluasi telah 

ditindaklanjuti 

b. Sebagian besar rencana 

kerja telah dimonitoring dan di 

evaluasi, dan hasil evaluasi 

telah ditindaklanjuti 

c. Sebagian kecil rencana kerja 

telah dimonitoring dan di 

evaluasi, dan hasil evaluasi 

telah ditindaklanjuti 

d. Seluruh rencana kerja belum 

dimonitoring dan di evaluasi 

D 0 

  

    2 Road Map Reformasi Birokrasi 

(1) 

1.0   
  0.63 

63.20% 

      a. Road Map telah disusun 

dan diformalkan 

  Road Map telah disusun dan 

ditetapkan sebagai dokumen 

formal 

Ya 1 
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      b. Road Map telah mencakup 

8 area perubahan 

  a. 4 area atau lebih  

b. 1-3 area 

c.  tidak ada 
B 0.5 

  

      c. Road Map telah mencakup 

"quick win" 

  a. Quick win ada sesuai dengan 

ekspektasi dan dapat 

diselesaikan dalam waktu cepat   

b. Quick win ada tapi tidak 

sesuai dengan ekspektasi atau 

tidak dapat diselesaikan dalam 

waktu cepat 

c. Belum ada quick win                                     

A 1 

  

      d. Penyusunan Road Map 

telah melibatkan seluruh 

unit organisasi 

  a. Seluruh unit organisasi telah 

dilibatkan dalam penyusunan 

Road Map  

b. Sebagian besar unit 

organisasi telah dilibatkan 

dalam penyusunan Road Map  

c. Sebagian kecil unit organisasi 

telah dilibatkan dalam 

penyusunan Road Map  

d. Belum ada organisasi yang  

dilibatkan dalam penyusunan 

Road Map  

C 0.33 

  

      e. Telah terdapat 

sosialisasi/internalisasi 

Road Map kepada anggota 

organisasi 

  a. Seluruh anggota organisasi 

telah mendapatkan sosialisasi 

dan internalisasi Road Map 

b. Sebagian besar anggota 

organisasi telah mendapatkan 

sosialisasi dan internalisasi 

Road Map 

c. Sebagian kecil anggota 

organisasi telah mendapatkan 

sosialisasi dan internalisasi 

Road Map 

d. Seluruh anggota organisasi 

belum mendapatkan sosialisasi 

dan internalisasi Road Map 

C 0.33 

  

    3 Pemantauan dan Evaluasi 

Reformasi Birokrasi (2) 

2.0   
  0.14 

7.14% 

      a. PMPRB telah direncanakan 

dan diorganisasikan 

dengan baik 

  a. Seluruh PMPRB telah 

direncanakan dan 

diorganisasikan dengan baik 

b. Sebagian besar PMPRB 

telah direncanakan dan 

diorganisasikan dengan baik 

c. Sebagian kecil PMPRB telah 

direncanakan dan 

diorganisasikan dengan baik 

d. Seluruh PMPRB belum 

direncanakan dan 

diorganisasikan dengan baik 

D 0 
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      b. Aktivitas PMPRB telah 

dikomunikasikan pada 

masing-masing unit kerja 

  a. Seluruh aktivitas PMPRB 

telah dikomunikasikan pada 

masing-masing unit organisasi 

b. Sebagian besar aktivitas 

PMPRB telah dikomunikasikan 

pada masing-masing unit 

organisasi 

c. Sebagian kecil aktivitas 

PMPRB telah dikomunikasikan 

pada masing-masing unit 

organisasi 

d. Seluruh akktivitas PMPRB 

belum dikomunikasikan pada 

masing-masing unit organisasi 

D 0 

  

      c. Telah dilakukan pelatihan 

yang cukup bagi Tim 

Asessor PMPRB 

  a. Seluruh Tim Asessor PMPRB 

telah mendapatkan pelatihan 

b. Sebagian besar Tim Asessor 

PMPRB telah mendapatkan 

pelatihan 

c. Sebagian kecil Tim Asessor 

PMPRB telah mendapatkan 

pelatihan 

d. Seluruh Tim Asessor PMPRB  

belum mendapatkan pelatihan 

D 0 

  

      d. Pelaksanaan PMPRB 

dilakukan oleh Asesor 

sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

  a. Terdapat penunjukan 

keikutsertaan pejabat struktural 

lapis kedua sebagai asesor 

PMPRB dan yang bersangkutan 

terlibat sepenuhnya sejak tahap 

awal hingga akhir proses 

PMPRB. 

b. Terdapat penunjukan 

keikutsertaan pejabat struktural 

lapis kedua sebagai asesor 

PMPRB, tetapi partisipasinya 

tidak meliputi seluruh proses 

PMPRB. 

c. Terdapat penetapan pejabat 

struktural lapis kedua sebagai 

asesor PMPRB, tetapi fungsi 

asesor dari unit tersebut 

dilakukan oleh pegawai lain  

d. Partisipasi pejabat struktural 

lapis kedua sebagai asesor 

PMPRB belum ada. 

D 0 

  

      e. Apakah koordinator asesor 

PMPRB melakukan reviu 

terhadap kertas kerja 

asesor sebelum menyusun 

kertas kerja instansi? 

  a. Koordinator assessor telah 

melakukan reviu terhadap 

seluruh kertas kerja sebelum 

menyusun kertas kerja instansi 

b. Koordinator assessor telah 

melakukan reviu terhadap 

sebagian kertas kerja sebelum 

menyusun kertas kerja instansi 

c. Koordinator assessor belum 

C 0 
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melakukan reviu kertas kerja 

sebelum menyusun kertas kerja 

instansi  

      f. Apakah para asesor 

mencapai konsensus atas 

pengisian kertas kerja 

sebelum menetapkan nilai 

PMPRB instansi? 

  a. Mayoritas koordinator 

assessor mencapai konsensus 

dan seluruh kriteria dibahas  

 b. Tidak seluruh koordinator  

assessor mencapai konsensus 

dan/atau tidak seluruh kriteria 

dibahas;  

c. Belum ada konsensus yang 

dicapai oleh para koordinator 

assessor 

C 0 

  

      g. Rencana aksi tindak lanjut 

(RATL) telah 

dikomunikasikan dan 

dilaksanakan 

  a. Terdapat Rencana Aksi dan 

Tindak Lanjut (RATL) yang 

telah dikomunikasikan dan 

dilaksanakan 

 b. Terdapat Rencana Aksi dan 

Tindak Lanjut (RATL) namun 

belum dikomunikasikan dan 

dilaksanakan 

c. Belum terdapat Rencana Aksi 

Tindak Lanjut (RATL) 

B 0.5 

  

    4 Perubahan pola pikir dan 

budaya kinerja (1) 

1.0   
  0.67 

66.67% 

      a. Terdapat keterlibatan 

pimpinan tertinggi secara 

aktif dan berkelanjutan 

dalam pelaksanaan 

reformasi birokrasi 

  a. seluruh jajaran pimpinan 

tertinggi terlibat secara aktif dan 

berkelanjutan dalam 

pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

b. sebagian besar pimpinan 

tertinggi terlibat secara aktif dan 

berkelanjutan dalam 

pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

c. sebagian kecil pimpinan 

tertinggi terlibat secara aktif dan 

berkelanjutan dalam 

pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

d. Seluruh jajaran pimpinan 

tertinggi belum terlibat secara 

aktif dan berkelanjutan dalam 

pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

A 1 
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      b. Terdapat media komunikasi 

secara reguler untuk 

menyosialisasikan tentang 

reformasi birokrasi yang 

sedang dan akan dilakukan 

  a. Ada media komunikasi yang 

cakupannya menjangkau 

seluruh pegawai dan pemangku 

kepentingan terkait serta 

dilaksanakan secara berkala 

b. Ada media komunikasi yang 

cakupannya menjangkau 

seluruh pegawai dan pemangku 

kepentingan terkait 

c. Ada media komunikasi yang 

cakupannya menjangkau 

seluruh pegawai 

d. Ada media komunikasi 

namun cakupannya terbatas 

pada pegawai tingkatan tertentu 

e. Belum ada media komunikasi 

untuk mensosialisasikan 

pelaksanaan reformasi birokrasi 

A 1 

  

      c. Terdapat upaya untuk 

menggerakkan organisasi 

dalam melakukan 

perubahan melalui 

pembentukan agent of 

change ataupun role model 

  a. Sudah terdapat upaya 

pembentukan Agent of Change 

secara formal dan sesuai 

ukuran organisasi, dan sudah 

mengikuti pelatihan sebagai 

role model dalam perubahan 

b. Sudah terdapat upaya 

pembentukan Agent of Change 

secara formal dan sesuai 

ukuran organisasi 

c. Sudah terdapat upaya 

pembentukan Agent of Change 

namun secara formal belum 

dilakukan 

d. Belum ada upaya untuk 

membentuk Agent of Change 

D 0 

  

  II. PENATAAN 

PERATURAN 

PERUNDANG-

UNDANGAN (5) 

    5.0   

  4.38 

87.50% 

    1 Harmonisasi (2,5) 2.5   
  2.50 

100.00

% 

      a. Telah dilakukan identifikasi, 

analisis, dan pemetaan 

terhadap peraturan 

perundang-undangan yang 

tidak harmonis/sinkron 

  a. Telah dilakukan identifikasi, 

analisis, dan pemetaan 

terhadap seluruh peraturan 

perundang-undangan yang 

tidak harmonis/sinkron  

b. Telah dilakukan identifikasi, 

analisis, dan pemetaan 

terhadap sebagian peraturan 

perundang-undangan yang 

tidak harmonis/sinkron 

c. Belum dilakukan identifikasi, 

analisis, dan pemetaan 

terhadap peraturan perundang-

A 1 

  



 102 

L
A

M
P

IR
A

N
  

PENILAIAN   PENJELASAN Jawaban Nilai  % 

undangan yang tidak 

harmonis/sinkron 

      b. Telah dilakukan revisi 

peraturan perundang-

undangan yang tidak 

harmonis / tidak sinkron 

  a. Revisi atas peraturan 

perundang-undangan yang 

tidak harmonis / tidak sinkron 

telah selesai dilakukan, atau 

tidak ditemukan adanya 

peraturan perundangan-

undangan yang tidak harmonis 

b. Upaya revisi atas peraturan 

perundang-undangan yang 

tidak harmonis / tidak sinkron 

telah dilakukan, namun belum 

selesai 

c. Belum dilakukan upaya revisi 

atas peraturan perundang-

undangan yang tidak harmonis / 

tidak sinkron 

A 1 

  

    2 Sistem pengendalian dalam 

penyusunan peraturan 

perundang-undangan (2,5) 

2.5   

  1.88 

75.00% 

      a. Adanya Sistem 

pengendalian penyusunan 

peraturan perundangan 

yang mensyaratkan adanya 

Rapat Koordinasi, Naskah 

Akademis/kajian/policy 

paper, dan Paraf 

Koordinasi 

  a. Seluruh persyaratan lengkap 

dan diimplementasikan 

b. Ada persyaratan tersebut 

namun baru sebagian 

diimplementasikan   

c. Ada persyaratan tersebut 

namun belum 

diimplementasikan  

d. Belum ada persyaratan 

tersebut 

A 1 

  

      b. Telah dilakukan evaluasi 

atas pelaksanaan sistem 

pengendalian penyusunan 

peraturan perundang-

undangan 

  a. Evaluasi atas pelaksanaan 

sistem pengendalian 

penyusunan peraturan 

perundang-undangan dilakukan 

secara berkala  

b. Evaluasi atas pelaksanaan 

sistem pengendalian 

penyusunan peraturan 

perundang-undangan dilakukan 

secara tidak berkala 

c. Belum pernah dilakukan 

evaluasi atas pelaksanaan 

sistem pengendalian 

penyusunan peraturan 

perundang-undangan 

B 0.5 
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  III. PENATAAN DAN 

PENGUATAN 

ORGANISASI (6) 

    6.0   

  5.33 

88.89% 

    1. Evaluasi (3) 3.0     2.33 77.78% 

      a. Telah dilakukan evaluasi 

yang bertujuan untuk 

menilai ketepatan fungsi 

dan ketepatan ukuran 

organisasi 

  a. Telah dilakukan evaluasi 

untuk menilai ketepatan fungsi 

dan ketepatan ukuran 

organisasi kepada seluruh unit 

organisasi 

b. Telah dilakukan evaluasi 

untuk menilai ketepatan fungsi 

dan ketepatan ukuran 

organisasi kepada sebagian 

unit organisasi 

c. Belum dilakukan evaluasi 

untuk menilai ketepatan fungsi 

dan ketepatan ukuran 

organisasi kepada unit 

organsiasi 

A 1 

  

      b. Telah dilakukan evaluasi 

yang mengukur jenjang 

organisasi 

  a. Telah dilakukan evaluasi 

yang mengukur jenjang 

organisasi kepada seluruh unit 

organisasi 

b. Telah dilakukan evaluasi 

yang mengukur jenjang 

organisasi kepada sebagian 

unit organisasi 

c. Belum dilakukan evaluasi 

yang mengukur jenjang 

organisasi kepada unit 

organisasi 

A 1 

  

      c. Telah dilakukan evaluasi 

yang menganalisis 

kemungkinan duplikasi 

fungsi 

  a. Telah dilakukan evaluasi 

yang menganalisis 

kemungkinan duplikasi fungsi 

kepada seluruh unit kerja 

b. Telah dilakukan evaluasi 

yang menganalisis 

kemungkinan duplikasi fungsi 

kepada sebagian unit kerja 

c. Belum dilakukan evaluasi 

yang menganalisis 

kemungkinan duplikasi fungsi 

kepada unit kerja 

A 1 

  

      d. Telah dilakukan evaluasi 

yang menganalisis satuan 

organisasi yang berbeda 

tujuan namun ditempatkan 

dalam satu kelompok 

  a. Telah dilakukan evaluasi 

yang menganalisis satuan 

organisasi yang berbeda tujuan 

namun ditempatkan dalam satu 

kelompok kepada seluruh unit 

kerja 

b. Telah dilakukan evaluasi 

yang menganalisis satuan 

organisasi yang berbeda tujuan 

namun ditempatkan dalam satu 

kelompok kepada sebagian unit 

A 1 
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kerja 

c. Belum dilakukan evaluasi 

yang menganalisis satuan 

organisasi yang berbeda tujuan 

namun ditempatkan dalam satu 

kelompok kepada unit kerja 

      e. Telah dilakukan evaluasi 

yang menganalisis 

kemungkinan adanya 

pejabat yang melapor 

kepada lebih dari seorang 

atasan 

  a. Telah dilakukan evaluasi 

yang menganalisis 

kemungkinan adanya pejabat 

yang melapor kepada lebih dari 

seorang atasan kepada seluruh 

unit kerja 

b. Telah dilakukan evaluasi 

yang menganalisis 

kemungkinan adanya pejabat 

yang melapor kepada lebih dari 

seorang atasan kepada 

sebagian unit kerja 

c. Belum  dilakukan evaluasi 

yang menganalisis 

kemungkinan adanya pejabat 

yang melapor kepada lebih dari 

seorang atasan kepada unit 

kerja 

C 0 

  

      f. Telah dilakukan evaluasi 

yang menganalisis 

kesesuaian struktur 

organisasi dengan kinerja 

yang akan dihasilkan 

  a. Telah dilakukan evaluasi 

yang menganalisis kesesuaian 

struktur organisasi dengan 

kinerja yang akan dihasilkan 

kepada seluruh unit kerja 

b. Telah dilakukan evaluasi 

yang menganalisis kesesuaian 

struktur organisasi dengan 

kinerja yang akan dihasilkan 

kepada sebagian unit kerja 

c. Belum dilakukan evaluasi 

yang menganalisis kesesuaian 

struktur organisasi dengan 

kinerja yang akan dihasilkan 

kepada unit kerja 

A 1 

  

      g. Telah dilakukan evaluasi 

atas kesesuaian struktur 

organisasi dengan mandat 

  a. Telah dilakukan evaluasi  

atas kesesuaian struktur 

organisasi dengan mandat 

kepada seluruh unit kerja 

b. Telah dilakukan evaluasi  

atas kesesuaian struktur 

organisasi dengan mandat 

kepada sebagian unit kerja 

c. Belum dilakukan evaluasi 

atas kesesuaian struktur 

organisasi dengan mandat 

kepada unit kerja 

A 1 
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      h. Telah dilakukan evaluasi 

yang menganalisis 

kemungkinan tumpang 

tindih fungsi dengan 

instansi lain 

  Ya, apabila telah dilakukan 

evaluasi yang menganalisis 

kemungkinan tumpang tindih 

fungsi dengan instansi lain 

Tidak 0 

  

      i. Telah dilakukan evaluasi 

yang menganalisis 

kemampuan struktur 

organisasi untuk adaptif 

terhadap perubahan 

lingkungan strategis 

  Ya, apabila telah dilakukan 

evaluasi yang menganalisis 

kemampuan struktur organisasi 

untuk adaptif terhadap 

perubahan lingkungan strategis 

Ya 1 

  

    2. Pe

na

ta

an 

(3) 

  3.0   

  3.00 

100.00

% 

        Hasil evaluasi telah 

ditindaklanjuti dengan 

mengajukan perubahan 

organisasi 

  a. Seluruh hasil evaluasi telah 

ditindaklanjuti dengan 

mengajukan perubahan 

organisasi 

b. Sebagian besar hasil 

evaluasi telah ditindaklanjuti 

dengan mengajukan perubahan 

organisasi 

c. Sebagian kecil hasil evaluasi 

telah ditindaklanjuti dengan 

mengajukan perubahan 

organisasi 

d. Seluruh hasil evaluasi belum  

ditindaklanjuti dengan 

mengajukan perubahan 

organisasi 

A 1 

  

  IV. PENATAAN 

TATALAKSANA 

(5) 

    5.0   

  4.34 

86.80% 

    1 Proses bisnis dan prosedur 

operasional tetap (SOP) 

kegiatan utama (1,5) 

1.5   

  1.01 

67.00% 

      a. Telah memiliki peta proses 

bisnis yang sesuai dengan 

tugas dan fungsi 

  a. Seluruh unit organisasi telah 

memiliki peta proses bisnis 

yang sesuai dengan tugas dan 

fungsi 

b. Sebagian besar unit 

organisasi telah memiliki peta 

proses bisnis yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi 

c. Sebagian kecil unit organisasi 

telah memiliki peta proses 

bisnis yang sesuai dengan 

tugas dan fungsi 

d. Seluruh unit organisasi belum 

memiliki peta proses bisnis 

yang sesuai dengan tugas dan 

fungsi 

B 0.67 
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      b. Peta proses bisnis sudah 

dijabarkan ke dalam 

prosedur operasional tetap 

(SOP) 

  a. Seluruh peta proses bisnis 

telah dijabarkan dalam SOP 

b. Sebagian besar peta proses 

bisnis telah dijabarkan dalam 

SOP  

c. Sebagian kecil peta proses 

bisnis telah dijabarkan dalam 

SOP  

d. Seluruh peta proses bisnis 

belum dijabarkan dalam SOP 

B 0.67 

  

      c. Prosedur operasional tetap 

(SOP) telah diterapkan 

  a. Seluruh unit organisasi telah 

menerapkan Prosedur 

operasional tetap (SOP)  

b. Sebagian besar unit 

organisasi telah menerapkan 

Prosedur operasional tetap 

(SOP)  

c. Sebagian kecil unit organisasi 

telah menerapkan Prosedur 

operasional tetap (SOP)  

d. Seluruh unit organisasi belum 

menerapkan Prosedur 

operasional tetap (SOP)  

B 0.67 

  

      d. Peta proses bisnis dan 

Prosedur operasional telah 

dievaluasi dan disesuaikan 

dengan perkembangan 

tuntutan efisiensi, dan 

efektivitas birokrasi 

  a. Terdapat evaluasi terhadap 

efisiensi dan efektivitas peta 

proses bisnis dan SOP secara 

berkala dan seluruh hasilnya 

telah ditindaklanjuti 

b. Terdapat evaluasi terhadap 

efisiensi dan efektivitas peta 

proses bisnis dan SOP secara 

berkala namun belum seluruh 

hasilnya ditindaklanjuti 

c. Terdapat evaluasi namun 

belum menganalisis efisiensi 

dan efektivitas peta proses 

bisnis dan SOP 

d. Belum ada evaluasi terhadap 

efisiensi dan efektifitas peta 

proses bisnis dan prosedur 

operasional 

B 0.67 

  

    2 E-Government (2) 2.0     1.84 91.75% 

      a. Sudah memiliki rencana 

pengembangan e-

government di lingkungan 

instansi 

  Ya, apabila sudah memiliki 

rencana pengembangan e-

government di lingkungan 

instansi 

Ya 1 

  

      b. Sudah dilakukan 

pengembangan e-

government di lingkungan 

internal dalam rangka 

mendukung proses 

birokrasi (misal: intranet, 

sistem perencanaan dan 

  a. Sudah dilakukan 

implementasi pengembangan e-

government secara terintegrasi  

b.  Sudah dilakukan 

implementasi pengembangan e-

government namun belum 

terintegrasi  

c. Sudah dilakukan 

B 0.67 
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penganggaran, sistem data 

base SDM, dll) 

pengembangan e-government 

namun belum dilakukan 

implementasi 

d.Belum ada pengembangan 

dan implementasi e-government 

      c. Sudah dilakukan 

pengembangan e-

government untuk 

meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada 

masyarakat (misal: website 

untuk penyediaan informasi 

kepada masyarakat, sistem 

pengaduan) 

  a. Sudah dilakukan 

implementasi pengembangan e-

government secara terintegrasi  

b. Sudah dilakukan 

implementasi pengembangan e-

government namun belum 

terintegrasi  

c. Sudah dilakukan 

pengembangan e-government 

namun belum dilakukan 

implementasi 

d. Belum ada pengembangan 

dan implemetasi e-government 

A 1 

  

      d. Sudah dilakukan 

pengembangan e-

government untuk 

meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada 

masyarakat dalam 

tingkatan transaksional 

(masyarakat dapat 

mengajukan perijinan 

melalui website, melakukan 

pembayaran, dll) 

  a. Sudah dilakukan 

implementasi pengembangan e-

government secara terintegrasi  

b. Sudah dilakukan 

implementasi pengembangan e-

government namun belum 

terintegrasi  

c. Sudah dilakukan 

pengembangan e-government 

namun belum dilakukan 

implementasi 

d. Belum ada pengembangan 

dan implemetasi e-government 

A 1 

  

    3 Keterbukaan Informasi Publik 

(1,5) 

1.5   
  1.50 

100.00

% 

      a. Adanya kebijakan pimpinan 

tentang keterbukaan 

informasi publik (identifikasi 

informasi yang dapat 

diketahui oleh publik dan 

mekanisme penyampaian) 

  Ya, apabila telah ada kebijakan 

pimpinan tentang keterbukaan 

informasi publik 
Ya 1 

  

      b. Menerapkan kebijakan 

keterbukaan informasi 

publik 

  a. Seluruh informasi publik telah 

dapat diakses  

b. Sebagian besar informasi 

publik telah dapat diakses 

c. Sebagian kecil informasi 

publik telah dapat diakses 

d. Seluruh informasi publik 

belum dapat diakses 

A 1 

  

      c. Melakukan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

kebijakan keterbukaan 

informasi publik 

  a. Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan 

keterbukaan informasi publik 

dilakukan secara berkala 

b. Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan 

keterbukaan informasi publik 

A 1 
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dilakukan  tidak berkala 

c. Belum ada monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan 

keterbukaan informasi publik 

  V. PENATAAN 

SISTEM 

MANAJEMEN 

SDM (15) 

    15.0   

  7.65 

50.99% 

    1 Perencanaan kebutuhan 

pegawai sesuai dengan 

kebutuhan organisasi (1) 

1.0   

  1.00 

100.00

% 

      a. Analisis jabatan dan 

analisis beban kerja telah 

dilakukan 

  a. Analisis jabatan dan analisis 

beban kerja telah dilakukan 

kepada seluruh jabatan 

b. Analisis jabatan dan analisis 

beban kerja telah dilakukan 

kepada sebagian besar jabatan 

c.  Analisis jabatan dan analisis 

beban kerja telah dilakukan 

kepada sebagian kecil jabatan 

d. Analisis jabatan dan analisis 

beban kerja belum dilakukan  

A 1 

  

      b. Perhitungan kebutuhan 

pegawai telah dilakukan 

  a. Perhitungan kebutuhan 

pegawai telah dilakukan kepada 

seluruh unit organisasi 

b. Perhitungan kebutuhan 

pegawai telah dilakukan kepada 

sebagian besar unit organisasi  

c. Perhitungan kebutuhan 

pegawai telah dilakukan kepada 

sebagian kecil  unit organisasi 

d. Perhitungan kebutuhan 

pegawai belum dilakukan 

A 1 

  

      c. Rencana redistribusi 

pegawai telah disusun dan 

diformalkan 

  ya, apabila terdapat dokumen 

rencana redistribusi pegawai Ya 1 

  

      d. Proyeksi kebutuhan 5 

tahun telah disusun dan 

diformalkan 

  ya, apabila terdapat dokumen 

tentang proyeksi kebutuhan 5 

tahun 

Ya 1 

  

      e. Perhitungan formasi 

jabatan yang menunjang 

kinerja utama instansi telah 

dihitung dan diformalkan 

  a. Perhitungan formasi jabatan 

yang menunjang kinerja utama 

instansi telah dihitung dan 

diformalkan pada seluruh unit 

organisasi 

b. Perhitungan formasi jabatan 

yang menunjang kinerja utama 

instansi telah dihitung dan 

diformalkan pada sebagian 

besar unit organisasi 

c. Perhitungan formasi jabatan 

yang menunjang kinerja utama 

instansi telah dihitung dan 

A 1 
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diformalkan pada sebagian kecil 

unit organisasi 

d. Perhitungan formasi jabatan 

yang menunjang kinerja utama 

instansi telah dihitung dan 

diformalkan belum dilakukan 

    2 Proses penerimaan pegawai 

transparan, objektif, akuntabel 

dan bebas KKN (2) 

2.0   

  0.00 0.00% 

      a. Pengumuman penerimaan 

diinformasikan secara luas 

kepada masyarakat 

  a. Pengumuman penerimaan 

disebarluaskan melalui 

berbagai media (misal: website, 

jejaring sosial, dsb) 

b. Pengumuman penerimaan 

diinformasikan melalui media 

secara terbatas (misal: papan 

pengumuman di kantor) 

c. Pengumuman penerimaan 

belum disebarluaskan 

C 0 

  

      b. Pendaftaran dapat 

dilakukan dengan mudah, 

cepat dan pasti (online) 

  Ya, apabila pendaftaran dapat 

dilakukan secara online dan 

dapat segera diperoleh 

informasi mengenai kepastian 

status pendaftaran. 

Tidak 0 

  

      c. Persyaratan jelas, tidak 

diskriminatif 

  Ya, apabila terdapat kejelasan 

persyaratan administrasi dan 

kompetensi. Persyaratan 

memberikan kesempatan luas 

kepada masyarakat. 

Tidak 0 

  

      d. Proses seleksi transparan, 

objektif, adil, akuntabel dan 

bebas KKN 

  Ya, apabila proses seleksi jelas 

kriteria dan prosesnya, tidak 

terjadi KKN, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Tidak 0 

  

      e. Pengumuman hasil seleksi 

diinformasikan secara 

terbuka 

  Ya, apabila Pengumuman hasil 

seleksi dapat diakses oleh 

publik dengan mudah 

Tidak 0 

  

    3 Pengembangan pegawai 

berbasis kompetensi (1) 

1.0   
  0.86 86.17% 

      a. Telah ada standar 

kompetensi jabatan 

  Ya, apabila terdapat kebijakan 

tentang tentang kompetensi 

jabatan 

Ya 1 

  

      b. Telah dilakukan asessment 

pegawai 

  a. Telah dilakukan asessment 

kepada seluruh pegawai 

b. Telah dilakukan asessment 

kepada sebagian besar 

pegawai 

c. Telah dilakukan asessment 

kepada sebagian kecil pegawai  

d. Belum dilakukan assessment 

pegawai 

A 1 
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      c. Telah diidentifikasi 

kebutuhan pengembangan 

kompetensi 

  a. Telah diidentifikasi kebutuhan 

pengembangan kompetensi 

kepada seluruh pegawai  

b. Telah diidentifikasi kebutuhan 

pengembangan kompetensi 

kepada sebagian besar 

pegawai 

c. Telah diidentifikasi kebutuhan 

pengembangan kompetensi 

kepada sebagian kecil pegawai  

d. Belum dilakukan identifikasi 

kebutuhan  pengembangan 

kompetensi pegawai  

A 1 

  

      d. Telah disusun rencana 

pengembangan kompetensi 

dengan dukungan 

anggaran yang mencukupi 

  a. Telah disusun rencana 

pengembangan kompetensi 

seluruh pegawai dengan 

dukungan anggaran yang 

mencukupi  

b.Telah disusun rencana 

pengembangan kompetensi 

sebagian besar pegawai 

dengan dukungan anggaran 

yang mencukupi  

c. Telah disusun rencana 

pengembangan kompetensi 

sebagian kecil pegawai dengan 

dukungan anggaran yang 

mencukupi   

d. Belum ada rencana 

pengembangan kompetensi 

pegawai 

A 1 

  

      e. Telah dilakukan 

pengembangan pegawai 

berbasis kompetensi sesuai 

dengan rencana  dan 

kebutuhan pengembangan 

kompetensi 

  a. Telah dilakukan 

pengembangan berbasis 

kompetensi kepada seluruh 

pegawai sesuai dengan 

rencana  dan kebutuhan 

pengembangan kompetensi  

b. Telah dilakukan 

pengembangan berbasis 

kompetensi kepada sebagian 

besar pegawai sesuai dengan 

rencana  dan kebutuhan 

pengembangan kompetensi  

c. Telah dilakukan 

pengembangan berbasis 

kompetensi kepada sebagian 

kecil pegawai sesuai dengan 

rencana  dan kebutuhan 

pengembangan kompetensi   

d. Belum ada pengembangan 

pegawai berbasis kompetensi 

B 0.67 
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      f. Telah dilakukan monitoring 

dan evaluasi 

pengembangan pegawai 

berbasis kompetensi 

secara berkala 

  a. Telah dilakukan monitoring 

dan evaluasi pengembangan 

pegawai berbasis kompetensi 

secara berkala 

b. Telah dilakukan monitoring 

dan evaluasi pengembangan 

pegawai berbasis kompetensi 

secara tidak berkala 

c. Belum ada monitoring dan 

evaluasi pengembangan 

pegawai berbasis kompetensi 

B 0.5 

  

    4 Promosi jabatan dilakukan 

secara terbuka (6) 

6.0   
  3.20 53.40% 

      a. Kebijakan promosi terbuka 

telah ditetapkan 

  ya, apabila terdapat kebijakan 

tentang promosi terbuka dan 

telah ditetapkan 

Ya 1 

  

      b. Promosi terbuka pengisian 

jabatan pimpinan tinggi 

telah dilaksanakan 

  a. Pengisian jabatan pimpinan 

tinggi (utama, madya dan 

pratama) telah dilakukan 

melalui promosi terbuka secara 

nasional 

b. Pengisian jabatan pimpinan 

tinggi (utama, madya dan 

pratama) telah dilakukan 

melalui promosi terbuka secara 

terbatas 

c. Promosi terbuka jabatan 

pimpinan tinggi terbatas pada 

posisi jabatan pimpinan tinggi 

pratama  

d. Belum ada promosi terbuka 

jabatan pimpinan tinggi 

B 0.67 

  

      c. Promosi terbuka dilakukan 

secara kompetitif dan 

obyektif 

  Ya, apabila pelaksanaan 

promosi dilakukan dengan cara 

kompetitif dan penilaian 

dilakukan secara obyektif 

Ya 1 

  

      d. Promosi terbuka dilakukan 

oleh panitia seleksi yang 

independen 

  Ya, apabila telah ditetapkan 

susunan panitia seleksi yang 

berasal dari pihak-pihak 

independen 

Tidak 0 

  

      e. Hasil setiap tahapan 

seleksi diumumkan secara 

terbuka 

  Ya, apabila tahapan 

diumumkan secara terbuka 

melalui media IT seperti website 

panitia seleksi dsb 

Tidak 0 

  

    5 Penetapan kinerja individu (2) 2.0     0.00 0.00% 

      a. Penerapan Penetapan 

kinerja individu 

  a. Penerapan penetapan kinerja 

individu telah dilakukan 

terhadap seluruh pegawai 

b. Penerapan penetapan kinerja 

individu telah dilakukan 

terhadap sebagian besar 

pegawai 

c. Penerapan penetapan kinerja 

individu telah dilakukan 

D 0 
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terhadap sebagian kecil 

pegawai 

d. Belum ada penerapan 

penetapan kinerja individu yang 

telah dilakukan  

      b. Terdapat penilaian kinerja 

individu yang terkait 

dengan kinerja organisasi  

  a. Seluruh pegawai telah 

melakukan penilaian kinerja 

individu yang terkait dengan 

kinerja organisasi 

b. Sebagian besar pegawai 

telah melakukan penilaian 

kinerja individu yang terkait 

dengan kinerja organisasi 

c. Sebagian kecil pegawai telah 

melakukan penilaian kinerja 

individu yang terkait dengan 

kinerja organisasi  

d. Belum ada pegawai yang 

melakukan penilaian kinerja 

individu yang terkait dengan 

kinerja organisasi 

D 0 

  

      c. Ukuran kinerja individu 

telah memiliki kesesuaian 

dengan indikator kinerja 

individu level diatasnya 

  a. Seluruh pegawai telah 

memiliki ukuran kinerja individu 

yang sesuai dengan indikator 

kinerja individu diatasnya 

b. Sebagian besar pegawai 

telah memiliki ukuran kinerja 

individu yang sesuai dengan 

indikator kinerja individu 

diatasnya 

c. Sebagian kecil pegawai telah 

memiliki ukuran kinerja individu 

yang sesuai dengan indikator 

kinerja individu diatasnya 

d.Seluruh pegawai belum 

memiliki ukuran kinerja individu 

yang sesuai dengan indikator 

kinerja individu diatasnya 

D 0 

  

      d. Pengukuran kinerja individu 

dilakukan secara periodik 

  a. Pengukuran kinerja individu 

dilakukan secara bulanan 

b. Pengukuran kinerja individu 

dilakukan secara triwulanan 

c. Pengukuran kinerja individu 

dilakukan secara semesteran 

d. Pengukuran kinerja individu 

dilakukan secara tahunan 

e. Pengukuran kinerja individu 

belum dilakukan 

E 0 

  

      e. Telah dilakukan monitoring 

dan evaluasi atas 

pencapaian kinerja individu. 

  a. telah dilakukan monev atas 

pencapaian kinerja individu 

secara berkala 

b.  telah dilakukan monev atas 

pencapaian kinerja individu 

secara tidak berkala 

C 0 
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c. Belum ada monev 

pencapaian kinerja individu 

      f. Hasil penilaian kinerja 

individu telah dijadikan 

dasar untuk 

pengembangan karir 

individu 

  a. Hasil penilaian kinerja 

individu telah dijadikan dasar 

untuk pengembangan karir 

individu terhadap seluruh 

pegawai 

b. Hasil penilaian kinerja 

individu telah dijadikan dasar 

untuk pengembangan karir 

individu terhadap sebagian 

besar pegawai 

c. Hasil penilaian kinerja 

individu telah dijadikan dasar 

untuk pengembangan karir 

individu terhadap sebagian kecil 

pegawai  

d. Hasil penilaian kinerja 

individu belum dijadikan dasar 

untuk pengembangan karir 

individu terhadap seluruh 

pegawai 

D 0 

  

      g. Capaian kinerja individu 

telah dijadikan dasar untuk 

pemberian tunjangan 

kinerja  

  a. Capaian kinerja individu telah 

dijadikan dasar untuk 

pemberian tunjangan kinerja 

kepada seluruh pegawai 

b. Capaian kinerja individu telah 

dijadikan dasar untuk 

pemberian tunjangan kinerja 

kepada sebagian besar 

pegawai 

c. Capaian kinerja individu telah 

dijadikan dasar untuk 

pemberian tunjangan kinerja 

kepada sebagian kecil pegawai  

d. Capaian kinerja individu 

belum dijadikan dasar untuk 

pemberian tunjangan kinerja 

kepada seluruh pegawai 

D 0 

  

    6 Penegakan aturan disiplin/kode 

etik/kode perilaku pegawai (1) 

1.0   
  1.00 

100.00

% 

      a.  Aturan disiplin/kode 

etik/kode perilaku instansi 

telah ditetapkan 

  ya, apabila terdapat kebijakan 

tentang disiplin/kode etik/kode 

perilaku 

Ya 1 
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      b.  Aturan disiplin/kode 

etik/kode perilaku instansi 

telah diimplementasikan 

  a. Aturan disiplin/kode etik/kode 

perilaku instansi telah 

diimplementasikan kepada 

seluruh unit organisasi 

b. Aturan disiplin/kode etik/kode 

perilaku instansi telah 

diimplementasikan kepada 

sebagian besar unit organisasi 

c. Aturan disiplin/kode etik/kode 

perilaku instansi telah 

diimplementasikan kepada 

sebagian kecil unit organisasi 

d. Aturan disiplin/kode etik/kode 

perilaku instansi belum 

diimplementasikan kepada 

seluruh unit organisasi 

A 1 

  

      c. Adanya monitoring dan 

evaluasi atas pelaksanaan 

aturan disiplin/kode 

etik/kode perilaku instansi 

  a. Adanya monev atas 

pelaksanaan aturan 

disiplin/kode etik/kode perilaku 

instansi secara berkala 

b. Adanya monev atas 

pelaksanaan aturan 

disiplin/kode etik/kode perilaku 

instansi tidak berkala 

c. Belum ada monev atas 

pelaksanaan aturan 

disiplin/kode etik/kode perilaku 

instansi  

A 1 

  

      d. Adanya pemberian sanksi 

dan imbalan (reward) 

  a. Adanya pemberian sanksi 

dan imbalan (reward) kepada 

seluruh unit organisasi 

b. Adanya pemberian sanksi 

dan imbalan (reward) kepada 

sebagian besar unit organisasi 

c. Adanya pemberian sanksi 

dan imbalan (reward) kepada 

sebagian kecil unit organisasi 

d. Belum ada pemberian sanksi 

dan imbalan (reward) kepada 

unit organisasi 

A 1 

  

    7 Pelaksanaan evaluasi jabatan 

(1) 

1.0   
  1.00 

100.00

% 

      a. Informasi faktor jabatan 

telah disusun 

  Ya, apabila terdapat dokumen 

tentang penyusunan Faktor 

Jabatan 

Ya 1 

  

      b. Peta jabatan telah 

ditetapkan 

  a. Seluruh unit organisasi telah 

menetapkan peta jabatan 

b. Sebagian besar unit 

organisasi telah menetapkan 

peta jabatan 

c. Sebagian kecil unit organisasi 

telah menetapkan peta jabatan 

d. Seluruh unit organisasi belum 

menetapkan peta jabatan 

A 1 
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      c. Kelas jabatan telah 

ditetapkan 

  a. Seluruh unit organisasi telah 

menetapkan kelas  jabatan 

b. Sebagian besar unit 

organisasi telah menetapkan 

kelas jabatan 

c. Sebagian kecil unit organisasi 

telah menetapkan kelas jabatan 

d. Seluruh unit organisasi belum 

menetapkan kelas  jabatan 

A 1 

  

    8. Sistem Informasi Kepegawaian 

(1) 

1.0   
  0.58 58.25% 

      a. Sistem informasi 

kepegawaian telah 

dibangun sesuai kebutuhan 

  Ya, apabila terdapat sistem 

informasi yang dibangun sesuai 

dengan kebutuhan 

Ya 1 

  

      b. Sistem informasi 

kepegawaian dapat diakses 

oleh pegawai 

  Ya, apabila pegawai dapat 

mengakses sistem informasi 

kepegawaian 

Tidak 0 

  

      c. Sistem informasi 

kepegawaian terus 

dimutakhirkan 

  a. Seluruh unit organisasi  terus 

memutakhirkan Sistem 

Informasi Kepegawaian 

b. Sebagian besar unit 

organisasi  terus 

memutakhirkan Sistrm 

Informasi Kepegawaian 

c. Sebagian kecil unit organisasi  

terus memutakhirkan Sistem 

Informasi Kepegawaian 

d. Seluruh unit organsiasi belum 

memutakhirkan Sistem 

Informasi Kepegawaian 

C 0.33 

  

      d. Sistem informasi 

kepegawaian digunakan 

sebagai pendukung 

pengambilan kebijakan 

manajemen SDM 

  Ya, apabila sistem informasi 

kepegawaian digunakan 

sebagai pendukung 

pengambilan kebijakan 

manajemen SDM 

Ya 1 

  

  VI. PENGUATAN 

AKUNTABILITAS 

(6) 

    6.0   

  4.00 

66.67% 

    1 Keterlibatan pimpinan (2) 2.0   
  2.00 

100.00

% 

      a. Apakah pimpinan terlibat 

secara langsung pada saat 

penyusunan Renstra 

  a. Seluruh pimpinan terlibat 

secara langsung pada saat 

penyusunan Renstra 

b. Sebagian besar pimpinan 

terlibat secara langsung pada 

saat penyusunan Renstra 

c. Sebagian kecil pimpinan 

terlibat secara langsung pada 

saat penyusunan Renstra 

d. Seluruh pimpinan belum 

terlibat secara langsung pada 

saat penyusunan Renstra 

A 1 
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      b. Apakah pimpinan terlibat 

secara langsung pada saat 

penyusunan Penetapan 

Kinerja 

  a. Seluruh pimpinan terlibat 

secara langsung pada saat 

penyusunan Penetapan Kinerja 

b. Sebagian besar pimpinan 

terlibat secara langsung pada 

saat penyusunan Penetapan 

Kinerja 

c. Sebagian kecil pimpinan 

terlibat secara langsung pada 

saat penyusunan Penetapan 

Kinerja 

d. Seluruh pimpinan belum 

terlibat secara langsung pada 

saat penyusunan Penetapan 

Kinerja 

A 1 

  

      c. Apakah pimpinan 

memantau pencapaian 

kinerja secara berkala 

  a. Seluruh pimpinan memantau 

pencapaian kinerja secara 

berkala 

b. Sebagian besar pimpinan 

memantau pencapaian kinerja 

secara berkala 

c. Sebagian kecil pimpinan 

memantau pencapaian kinerja 

secara berkala 

d. Seluruh pimpinan belum 

memantau pencapaian kinerja 

secara berkala 

A 1 

  

    2 Pengelolaan Akuntabilitas 

Kinerja (4) 

4.0   
  2.00 50.00% 

      a. Apakah terdapat upaya 

peningkatan kapasitas 

SDM yang menangani 

akuntabilitas kinerja 

  a. Seluruh unit organisasi 

berupaya meningkatkan 

kapasitas SDM yang 

menangani akuntabilitas kinerja 

b. Sebagian besar unit 

organisasi berupaya 

meningkatkan kapasitas SDM 

yang menangani akuntabilitas 

kinerja 

c. Sebagian kecil unit organisasi 

berupaya meningkatkan 

kapasitas SDM yang 

menangani akuntabilitas kinerja 

d. Seluruh unit organisasi belum 

berupaya meningkatkan 

kapasitas SDM yang 

menangani akuntabilitas kinerja 

A 1 

  

      b. Apakah pedoman 

akuntabilitas kinerja telah 

disusun 

  Ya, apabila terdapat dokumen 

pedoman akuntabilitas kinerja  Ya 1 

  

      c. Sistem Pengukuran Kinerja 

telah dirancang berbasis 

elektronik 

  a. Sistem Pengukuran Kinerja 

berbasis elektronik sudah 

terimplementasi dan terintegrasi   

b. Sistem Pengukuran Kinerja 

berbasis elektronik sudah 

D 0 
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terimplementasi tapi belum 

terintegrasi 

c. Sistem Pengukuran Kinerja 

berbasis elektronik dalam 

pengembangan tp belum 

implementasi 

d. Belum ada Sistem 

Pengukuran Kinerja berbasis 

elektronik 

      d. Sistem Pengukuran Kinerja 

dapat diakses oleh seluruh 

unit 

  a. Sistem Pengukuran Kinerja 

dapat diakses oleh seluruh unit 

organisasi 

b. Sistem Pengukuran Kinerja 

dapat diakses oleh sebagian 

besar organisasi 

c. Sistem Pengukuran Kinerja 

dapat diakses oleh sebagian 

kecil organisasi 

d. Sistem pengukuran kinerja 

belum dapat diakses oleh unit 

organisasi 

D 0 

  

      e. Pemutakhiran data kinerja 

dilakukan secara berkala 

  a. Pemutakhiran data kinerja 

dilakukan secara bulanan 

b. Pemutakhiran data kinerja 

dilakukan secara triwulanan 

c. Pemutakhiran data kinerja 

dilakukan secara semesteran 

d. Pemutakhiran data kinerja 

dilakukan secara tahunan 

e. Pemutakhiran data kinerja 

belum dilakukan 

C 0.5 

  

  VII. PENGUATAN 

PENGAWASAN 

(12)  

    12.0   

  5.89 

49.09% 

    1 Gratifikasi (1,5) 1.5     0.45 30.00% 

      a. Telah terdapat kebijakan 

penanganan gratifikasi 

  Ya, apabila telah ditetapkan 

kebijakan tentang penanganan 

gratifikasi 

Ya 1 

  

      b. Telah dilakukan public 

campaign  

  a. Public campaign telah 

dilakukan secara berkala 

b. Public campaign dilakukan 

tidak secara berkala 

c. Belum dilakukan public 

campaign  

B 0.5 

  

      c. Penanganan gratifikasi 

telah diimplementasikan 

  Ya, apabila UPG melaporkan 

secara berkala tentang praktik 

gratifikasi 

Tidak 0 

  

      d. Telah dilakukan evaluasi 

atas kebijakan penanganan 

gratifikasi 

  Ya, apabila terdapat evaluasi 

atas kebijakan penanganan 

gratifikasi 

Tidak 0 

  

      e. Hasil evaluasi atas 

penanganan gratifikasi 

telah ditindaklanjuti  

  Ya, apabila terdapat laporan 

tindak lanjut  Ya 0 

  

    2 Penerapan SPIP (1,5) 1.5     0.79 52.67% 
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      a. Telah terdapat peraturan 

Pimpinan organisasi 

tentang SPIP 

  Ya, apabila ada peraturan 

pimpinan organisasi tentang 

SPIP 

Ya 1 

  

      b. Telah dibangun lingkungan 

pengendalian 

  a. Seluruh organisasi telah 

membangun lingkungan 

pengendalian 

b. Sebagian organisasi telah 

membangun lingkungan 

pengendalian 

c. Seluruh organisasi belum 

membangunan lingkungan 

pengendalian 

B 0.5 

  

      c. Telah dilakukan penilaian 

risiko atas organisasi 

  a. Seluruh organisasi telah 

melaksanakan penilaian risiko  

b. Sebagian besar organisasi 

telah melaksanakan penilaian 

risiko  

c. Sebagian kecil organisasi 

telah melaksanakan penilaian 

risiko  

d. Seluruh organisasi belum 

melaksanakan penilaian risiko  

C 0.33 

  

      d. Telah dilakukan kegiatan 

pengendalian untuk 

meminimalisir risiko yang 

telah diidentifikasi 

  a. Seluruh organisasi telah 

melakukan kegiatan 

pengendalian untuk 

meminimalisir risiko yang telah 

diidentifikasi 

b. Sebagian besar organisasi 

telah melakukan kegiatan 

pengendalian untuk 

meminimalisir risiko yang telah 

diidentifikasi 

c. Sebagian kecil organisasi 

telah melakukan kegiatan 

pengendalian untuk 

meminimalisir risiko yang telah 

diidentifikasi 

d. Seluruh organisasi belum 

melakukan kegiatan 

pengendalian untuk 

meminimalisir risiko yang telah 

diidentifikasi 

C 0.33 

  

      e. SPI telah diinformasikan 

dan dikomunikasikan 

kepada seluruh pihak 

terkait 

  a. SPI telah diinformasikan dan 

dikomunikasikan kepada 

seluruh pihak terkait 

b. SPI telah diinformasikan dan 

dikomunikasikan kepada 

sebagian besar pihak terkait  

c. SPI telah diinformasikan dan 

dikomunikasikan kepada 

sebagian kecil pihak terkait 

d. Belum ada pihak terkait yang 

mendapatkan informasi dan 

komunikasi mengenai SPI 

D 0 
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      f. Telah dilakukan 

pemantauan pengendalian 

intern 

  a. Sistem pengendalian intern 

dimonitoring dan evaluasi 

secara berkala  

b. Sistem pengendalian intern 

dimonitoring dan evaluasi tidak 

secara berkala 

c. Belum ada monitoring dan 

evaluasi terhadap  sistem 

pengendalian intern  

A 1 

  

    3 Pengaduan Masyarakat (2) 2.0   
  2.00 

100.00

% 

      a. Telah disusun kebijakan 

pengaduan masyarakat 

  Ya, apabila telah ditetapkan 

kebijakan tentang penanganan 

pengaduan 

Ya 1 

  

      b. Penanganan pengaduan 

masyrakat telah 

diimplementasikan 

  a. Seluruh unit organisasi 

mengimplementasikan 

penanganan pengaduan 

masyarakat 

b. Sebagian besar unit 

organisasi 

mengimplementasikan 

penanganan pengaduan 

masyarakat 

c. Sebagian kecil unit organisasi 

mengimplementasikan 

penanganan pengaduan 

masyrakat 

d. Seluruh unit organisasi belum 

mengimplementasikan 

penanganan pengaduan 

masyarakat 

A 1 

  

      c. Hasil penanganan 

pengaduan masyarakat 

telah ditindaklanjuti  

  a. Seluruh hasil penanganan 

pengaduan masyarakat 

ditindaklanjuti 

b. Sebagian besar Hasil 

penanganan pengaduan 

masyarakat ditindaklanjuti 

c. Sebagian kecil Hasil 

penanganan pengaduan 

masyarakat ditindaklanjuti 

d. Seluruh hasil penanganan 

pengaduan masyarakat belum 

ditindaklanjuti 

A 1 

  

      d. Telah dilakukan evaluasi 

atas penanganan 

pengaduan masyarakat 

  a. Penanganan pengaduan 

masyarakat dimonitoring dan 

evaluasi secara berkala  

b. Penanganan pengaduan 

masyarakat dimonitoring dan 

evaluasi tidak secara berkala 

c. Penanganan pengaduan 

masyarakat belum di monitoring 

dan evaluasi 

A 1 

  

      e. Hasil evaluasi atas 

penanganan pengaduan 

  Ya, apabila terdapat laporan 

hasil evaluasi atas tindak lanjut 
Ya 1 

  



 120 

L
A

M
P

IR
A

N
  

PENILAIAN   PENJELASAN Jawaban Nilai  % 

masyarakat telah 

ditindaklanjuti  

penanganan pengaduan 

masyarakat 

    4 Whistle-Blowing System (1,5) 1.5     0.40 26.60% 

      a. Telah terdapat Whistle 

Blowing System 

  Ya, apabila terdapat kebijakan 

tentang Whistle Blowing System 
Ya 1 

  

      b. Whistle Blowing System 

telah disosialisasikan 

  a. Whistle blowing system 

disosialisasikan ke seluruh 

organisasi 

b. Whistle blowing system 

disosialisasikan ke sebagian 

besar organisasi 

c. Whistle blowing system 

disosialisasikan ke sebagian 

kecil organisasi  

d. Whistle blowing system 

belum disosialisasikan ke 

seluruh organisasi 

C 0.33 

  

      c. Whistle Blowing System 

telah diimplementasikan 

  Ya, apabila kebijakan whistle 

blowing system telah 

diimplementasikan 

Tidak 0 

  

      d. Telah dilakukan evaluasi 

atas Whistle Blowing 

System 

  a. Whistle Blowing System 

dimonitoring dan evaluasi 

secara berkala 

b. Whistle Blowing System 

dimonitoring dan evaluasi tidak 

secara berkala 

c. Belum ada monitoring dan 

evaluasi Whistle Blowing 

System  

C 0 

  

      e. Hasil evaluasi atas Whistle 

Blowing System telah 

ditindaklanjuti  

  a. Seluruh Hasil evaluasi atas 

Whistle Blowing System telah 

ditindaklanjuti 

b. Sebagian besar Hasil 

evaluasi atas Whistle Blowing 

System telah ditindaklanjuti 

c. Sebagian kecil Hasil evaluasi 

atas Whistle Blowing System 

telah ditindaklanjuti 

d.  Seluruh Hasil evaluasi atas 

Whistle Blowing System belum 

ditindaklanjuti 

D 0 

  

    5 Penanganan Benturan 

Kepentingan (1,5) 

1.5   
  0.00 0.00% 

      a. Telah terdapat 

Penanganan Benturan 

Kepentingan 

  Ya, apabila terdapat 

peraturan/kebijakan 

Penanganan Benturan 

Kepentingan 

Tidak 0 

  

      b. Penanganan Benturan 

Kepentingan telah 

disosialisasikan 

  a. Penanganan Benturan 

Kepentingan disosialiasikan ke 

seluruh unit organisasi  

b.  Penanganan Benturan 

Kepentingan disosialiasikan ke 

sebagian besar unit organisasi 

c.  Penanganan Benturan 

  0 
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Kepentingan disosialiasikan ke 

sebagian kecil unit organisasi 

d.  Penanganan Benturan 

Kepentingan belum 

disosialiasikan ke seluruh unit 

organisasi 

      c. Penanganan Benturan 

Kepentingan telah 

diimplementasikan 

  Ya, apabila Penanganan 

Benturan Kepentingan telah 

diimplementasikan 

  0 

  

      d. Telah dilakukan evaluasi 

atas Penanganan Benturan 

Kepentingan 

  a. Penanganan Benturan 

Kepentingan dimonitoring dan 

evaluasi secara berkala 

b. Penanganan Benturan 

Kepentingan dimonitoring dan 

evaluasi tidak secara berkala 

c. Penanganan Benturan 

Kepentingan belum di 

monitoring dan evaluasi 

  0 

  

      e. Hasil evaluasi atas 

Penanganan Benturan 

Kepentingan telah 

ditindaklanjuti 

  a. Seluruh Hasil evaluasi atas 

Penanganan Benturan 

Kepentingan telah 

ditindaklanjuti 

b. Sebagian besar Hasil 

evaluasi atas Penanganan 

Benturan Kepentingan telah 

ditindaklanjuti 

c. Sebagian kecil Hasil evaluasi 

atas Penanganan Benturan 

Kepentingan telah 

ditindaklanjuti 

d. Seluruh Hasil evaluasi atas 

Penanganan Benturan 

Kepentingan belum 

ditindaklanjuti 

  0 

  

    6 Pembangunan Zona Integritas 

(2,5) 

2.5   
  1.25 50.00% 

      a. Telah dilakukan 

pencanangan zona 

integritas 

  Ya, apabila terdapat Dokumen 

Pencanangan Zona Integritas 

ditandatangani sesuai 

ketentuan 

Ya 1 

  

      b. Telah ditetapkan unit yang 

akan dikembangkan 

menjadi zona integritas 

  Ya, apabila ada Surat 

Keputusan Tentang unit yang 

ditetapkan 

Ya 1 

  

      c. Telah dilakukan 

pembangunan zona 

integritas 

  a. Pembangunan zona 

integritas dilakukan secara 

intensif 

b. Pembangunan zona 

integritas dilakikan tidak secara 

intensif 

c. Belum ada pembangunan 

zona integritas 

B 0.5 
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      d. Telah dilakukan evaluasi 

atas zona integritas yang 

telah ditentukan 

  a.Zona integritas yang telah 

ditentukan dimonitoring dan 

evaluasi secara berkala 

b. Zona integritas yang telah 

ditentukan dimonitoring dan 

evaluasi tidak secara berkala 

c. Zona integritas yang telah 

ditentukan belum di monitoring 

dan evaluasi 

C 0 

  

      e. Telah terdapat unit kerja 

yang ditetapkan sebagai 

“menuju WBK/WBBM” 

  a. Telah terdapat unit kerja 

yang berpredikat menuju 

WBBM 

b. Telah terdapat unit kerja 

yang berpredikat menuju WBK 

c. Belum terdapat unit kerja 

yang berpredikat menuju WBK 

C 0 

  

    7 Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) (1,5) 

1.5   
  1.00 66.75% 

      a. Rekomendasi APIP 

didukung dengan komitmen 

pimpinan 

  a. Seluruh rekomendasi yang 

memerlukan komitmen 

pimpinan telah ditindaklanjuti 

dalam 2 tahun terakhir 

b. Sebagian rekomendasi yang 

memerlukan komitmen 

pimpinan telah di tindaklanjuti 

dalam 2 tahun terakhir  

c. Sebagian kecil rekomendasi 

yang memerlukan komitmen 

pimpinan telah di tindaklanjuti 

dalam 2 tahun terakhir  

d. Seluruh rekomendasi yang 

memerlukan komitmen 

pimpinan belum ditindaklanjuti 

dalam 2 tahun terakhir 

C 0.33 

  

      b. APIP didukung dengan 

SDM yang memadai secara 

kualitas dan kuantitas. 

  a. Seluruh fungsi pengawasan 

internal tertangani oleh SDM 

yang kompeten baik secara 

kuantitas maupun kualitas 

b. Sebagian besar fungsi 

pengawasan internal tertangani 

oleh SDM yang kompeten baik 

secara kuantitas maupun 

kualitas 

c. Sebagian kecil fungsi 

pengawasan internal tertangani 

oleh SDM yang kompeten baik 

secara kuantitas maupun 

kualitas 

d. Seluruh fungsi pengawasan 

internal belum tertangani oleh 

SDM yang kompeten baik 

secara kuantitas maupun 

kualitas 

A 1 
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      c. APIP didukung dengan 

anggaran yang memadai 

  a. Seluruh kebutuhan didukung 

oleh anggaran 

b. Sebagian besar kebutuhan 

didukung oleh anggaran 

c. Sebagian kecil kebutuhan 

didukung oleh anggaran 

d. Seluruh kebutuhan belum 

didukung oleh anggaran 

B 0.67 

  

      d. APIP berfokus pada client 

dan audit berbasis risiko 

  a. Seluruh fungsi pengawasan 

internal berfokus pada client 

dan audit berbasis risiko 

b. Sebagian besar fungsi 

pengawasan internal berfokus 

pada client dan audit berbasis 

risiko 

c. Sebagian kecil fungsi 

pengawasan internal berfokus 

pada client dan audit berbasis 

risiko 

d.  Seluruh fungsi pengawasan 

internal belum berfokus pada 

client dan audit berbasis risiko 

B 0.67 

  

  VIII. PENINGKATAN 

KUALITAS 

PELAYANAN 

PUBLIK (6)  

    6.0   

  1.89 

31.50% 

    1 Standar Pelayanan (1) 1.0     0.00 0.00% 

      a. Terdapat kebijakan standar 

pelayanan 

  Ya, apabila telah terdapat 

kebijakan standar pelayanan 

yang mencakup kejelasan 

biaya, waktu, persyaratan 

perijinan 

Tidak 0 

  

      b. Standar pelayanan telah 

dimaklumatkan 

  a. Standar pelayanan telah 

dimaklumatkan pada seluruh 

jenis pelayanan 

b. Standar pelayanan telah 

dimaklumatkan pada sebagian 

besar jenis pelayanan 

c. Standar pelayanan telah 

dimaklumatkan pada sebagian 

kecil  jenis pelayanan 

d. Standar pelayanan belum 

dimaklumatkan pada seluruh 

jenis pelayanan 

  0 

  

      c. Terdapat SOP bagi 

pelaksanaan standar 

pelayanan 

  a. Terdapat SOP bagi 

pelaksanaan standar pelayanan 

pada seluruh jenis pelayanan  

b. Terdapat SOP bagi 

pelaksanaan standar pelayanan 

pada sebagian besar  jenis 

pelayanan  

c. Terdapat SOP bagi 

pelaksanaan standar pelayanan 

pada sebagian kecil  jenis 

  0 
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pelayanan  

d. Belum terdapat SOP bagi 

pelaksanaan standar pelayanan  

      d. Dilakukan reviu dan 

perbaikan atas standar 

pelayanan 

  a. Dilakukan reviu dan 

perbaikan atas standar 

pelayanan secara berkala dan 

dilakukan dengan melibatkan 

stakeholders 

b.Dilakukan reviu dan perbaikan 

atas standar pelayanan secara 

tidak berkala dan/atau tidak 

dengan melibatkan 

stakeholders 

c. Belum dilakukan reviu dan 

perbaikan atas standar 

pelayanan 

  0 

  

      e. Dilakukan reviu dan 

perbaikan atas SOP 

  a. Dilakukan reviu dan 

perbaikan SOP secara berkala 

b. Dilakukan reviu dan SOP 

secara tidak berkala 

c. Belum ada reviu dan 

perbaikan SOP 

  0 

  

    2 Budaya Pelayanan Prima (1) 1.0   
  1.00 

100.00

% 

      a. Telah dilakukan 

sosialisasi/pelatihan dalam 

upaya penerapan Budaya 

Pelayanan Prima (contoh: 

kode etik, estetika, capacity 

building, pelayanan prima) 

  a. Seluruh sosilisasi/pelatihan 

telah dilakukan dalam upaya 

penerapan budaya pelayanan 

prima 

b. Sebagian besar 

sosialisasi/pelatihan telah 

dilakukan dalam upaya 

penerapan budaya pelayanan 

prima 

c. Sebagian kecil 

sosialisasi/pelatihan telah 

dilakukan dalam upaya 

penerapan budaya pelayanan 

prima 

d. Seluruh sosilisasi/pelatihan 

belum dilakukan dalam upaya 

penerapan budaya pelayanan 

prima 

A 1 

  

      b. Informasi tentang 

pelayanan mudah diakses 

melalui berbagai media  

  a. Informasi pelayanan dapat 

diakses melalui berbagai media 

(misal: papan pengumuman, 

website, media sosial, media 

cetak, media televisi, radio dsb) 

b. Informasi pelayanan dapat 

diakses melalui beberapa 

media (misal: papan 

pengumuman, selebaran, dsb) 

A 1 
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c. Informasi pelayanan sulit 

diakses melalui berbagai media 

      c. Telah terdapat sistem 

punishment(sanksi)/reward 

bagi pelaksana layanan 

serta pemberian 

kompensasi kepada 

penerima layanan bila 

layanan tidak sesuai 

standar 

  a. Telah terdapat sistem 

sanksi/reward bagi pelaksana 

layanan serta pemberian 

kompensasi kepada penerima 

layanan bila layanan tidak 

sesuai standar dan sudah 

diimplementasikan  

b. Telah terdapat sistem 

sanksi/reward bagi pelaksana 

layanan serta pemberian 

kompensasi kepada penerima 

layanan bila layanan tidak 

sesuai standar ada namun 

belum diimplementasikan  

c. Belum terdapat sistem 

sanksi/reward bagi pelaksana 

layanan serta pemberian 

kompensasi kepada penerima 

layanan bila layanan tidak 

sesuai standar  

A 1 

  

      d. Telah terdapat sarana 

layanan 

terpadu/terintegrasi 

  a. Apabila seluruh pelayanan 

sudah dilakukan secara terpadu 

b. Apabila sebagian besar 

pelayanan sudah dilakukan 

secara terpadu 

c. Apabila sebagian kecil 

pelayanan sudah dilakukan 

secara terpadu 

d. Apabila tidak ada pelayanan 

yang dilakukan secara terpadu 

A 1 

  

      e. Terdapat inovasi pelayanan   Ya, apabila terdapat bukti 

inovasi pelayanan yang 

diciptakan dan bermanfaat bagi 

penerima pelayanan 

Ya 1 

  

    3 Pengelolaan Pengaduan (1,5) 1.5     0.00 0.00% 

      a. Terdapat media pengaduan 

pelayanan 

  Ya, apabila telah ditetapkan 

media pengaduan pelayanan 

secara jelas dan terbuka 

Tidak 0 

  

      b. Terdapat SOP pengaduan 

pelayanan 

  a. Terdapat SOP pengaduan 

pelayanan secara komprehensif 

b. Terdapat SOP pengaduan 

pelayanan namun belum 

seluruhnya 

c. Belum ada SOP pengaduan 

pelayanan 

C 0 

  

      c. Terdapat unit yang 

mengelola pengaduan 

pelayanan 

  ya, apabila telah ditetapkan unit 

pengelola pengaduan Tidak 0 

  



 126 

L
A

M
P

IR
A

N
  

PENILAIAN   PENJELASAN Jawaban Nilai  % 

      d. Telah dilakukan tindak 

lanjut atas seluruh 

pengaduan pelayanan 

untuk perbaikan kualitas 

pelayanan 

  a. Telah dilakukan tindak lanjut 

atas seluruh pengaduan 

pelayanan untuk perbaikan 

kualitas pelayanan 

b. Telah dilakukan tindak lanjut 

atas  sebagian besar 

pengaduan pelayanan untuk 

perbaikan kualitas pelayanan 

c. Telah dilakukan tindak lanjut 

atas sebagian kecil pengaduan 

pelayanan unutk perbaikan 

kualitas pelayanan  

d. Belum dilakukan tindak lanjut 

atas seluruh pengaduan 

pelayanan untuk perbaikan 

kualitas pelayanan 

D 0 

  

      e. Telah dilakukan evaluasi 

atas penanganan keluhan / 

masukan 

  a. Evaluasi atas penanganan 

keluhan / masukan dilakukan 

secara berkala 

b. Evaluasi  atas penanganan 

keluhan / masukan dilakukan  

tidak berkala 

c. Belum ada evaluasi 

penanganan keluhan / masukan 

C 0 

  

    4 Penilaian kepuasan terhadap 

pelayanan (1,5) 

1.5   
  0.00 0.00% 

      a. Dilakukan survey kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan 

  a. Survey kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan dilakukan 

secara berkala 

b. Survey kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan tidak 

berkala 

c. Belum ada survey kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan 

C 0 

  

      b. Hasil survey kepuasan 

masyarakat dapat diakses 

secara terbuka 

  Ya, apabila tersedia media 

untuk mengakses data hasil 

survey dengan mudah 

Tidak 0 

  

      c. Dilakukan tindak lanjut atas 

hasil survey kepuasan 

masyarakat 

  a. Dilakukan tindak lanjut atas 

seluruh hasil survey kepuasan 

masyarakat 

b. Dilakukan tindak lanjut atas 

sebagian besar hasil survey 

kepuasan masyarakat 

c. Dilakukan tindak lanjut atas 

sebagian kecil hasil survey 

kepuasan masyarakat 

d. Belum dilakukan tindak lanjut 

atas hasil survey kepuasan 

masyarakat 

D 0 

  

    5 Pemanfaatan Teknologi 

Informasi (1) 

1.0   
  0.89 89.00% 

      a. Telah memiliki rencana 

penerapan teknologi 

  Ya, apabila ada rencana 

penerapan teknologi informasi 

dalam pemberian pelayanan 

Ya 1 

  



 

 

127 

L
A

M
P

IR
A

N
  

PENILAIAN   PENJELASAN Jawaban Nilai  % 

informasi dalam pemberian 

pelayanan 

      b. Telah menerapkan 

teknologi informasi dalam 

memberikan pelayanan 

  a. Seluruh pelayanan telah 

menerapkan teknologi informasi 

dalam memberikan pelayanan 

b. Sebagian besar pelayanan 

telah menerapkan teknologi 

informasi dalam memberikan 

pelayanan 

c. Sebagian kecil pelayanan 

telah menerapkan teknologi 

informasi dalam memberikan 

pelayanan 

d. Seluruh pelayanan belum 

menerapkan teknologi informasi 

dalam memberikan pelayanan 

B 0.67 

  

      c. Telah dilakukan perbaikan 

secara terus menerus 

  a. Perbaikan dilakukan secara 

terus-menerus 

b. Perbaikan dilakukan tidak 

secara terus menerus 

c. Belum dilakukan perbaikan  

A 1 

  

TOTAL PENGUNGKIT       34.92   

                    

                    

B. HASIL 

(40) 

          
  

    

  I. KAPASITAS 

DAN 

AKUNTABILITAS 

KINERJA 

ORGANISASI 

(20) 

    20.0   

  

11.8 0.59 

    1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (14) 

  

14.0 Diisi dengan nilai hasil evaluasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) 

50 7.00 50.00% 

    2. Nilai Kapasitas Organisasi 

(Survei Internal) (6) 

  

6.0 
Diisi dengan nilai hasil Survei 

Internal Kapasitas Organisasi 
4 4.80 80.00% 

  II. PEMERINTAH 

YANG BERSIH 

DAN BEBAS 

KKN (10) 

    10.0   

  10.00 100% 

    1. Nilai Persepsi Korupsi (Survei 

Eksternal) (7) 

  

7.0 
Diisi dengan nilai hasil Survei 

Eksternal atas Persepsi Korupsi 
4 7.00 

100.00

% 

    2. Opini BPK (3) 

  

3.0 

Diisi dengan Opini BPK atas 

Laporan Keuangan 

Wajar 

Tanpa 

Pengecu

alian 

3.00 
100.00

% 
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  III. KUALITAS 

PELAYANAN 

PUBLIK (10) 

    10.0   

  10.00 100% 

    1. Nilai Persepsi Kualitas 

Pelayanan (Survei Eksternal) 

(10) 

  

10.0 

Diisi dengan Nilai Hasil Survei 

Eksternal Kualitas Pelayanan 
4 10.00 

100.00

% 

               
    

TOTAL HASIL 40.0     31.8 0.795 

               
    

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI       66.71827

381 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




