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Kata Pengantar
Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu sebab 
munculnya ketidakadilan dalam berusaha bagi masyarakat. Dalam peranannya 
sebagai lembaga pengawas, KPPU menjalankan tugas pengawasan untuk mendorong 
peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku pelaku usaha dan implementasi 
kebijakan persaingan usaha oleh pengambil kebijakan dalam rangka peningkatan 
kinerja perekonomian dalam bentuk 
peningkatan kesejahteraan rakyat 
(welfare improvement).

Pada dasarnya persaingan dalam 
dunia usaha merupakan hal yang 
wajar, karena melalui persaingan 
itulah dunia usaha akan terpacu untuk 
meningkatkan kualitas dan inovasinya 
sehingga menjadi lebih efisien dan 
kompetitif. Permasalahannya adalah 
bagaimana persaingan tersebut 
dapat dilakukan secara sehat 
tanpa persekongkolan yang dapat 
menimbulkan distorsi pasar dan 
kerugian pada pelaku usaha lain.

Dalam hal inilah UU Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan  Praktek  
Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat ( UU Nomor 5 Tahun 1999 ) dan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diperlukan sebagai pedoman perilaku usaha 
dan pengawas persaingan yang berupaya untuk menjamin agar setiap orang atau 
pelaku usaha yang berusaha di Indonesia selalu berada dalam situasi persaingan 
yang sehat dan wajar, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi di masyarakat 
akibat pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. 

Pada periode Anggota Komisi 2012 – 2017, KPPU memiliki visi “Terwujud Ekonomi 
Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat”. Beriringan 
dengan visi, KPPU memiliki misi Pencegahan dan Penindakan, Internalisasi Nilai-nilai 
Persaingan Usaha dan Penguatan Kelembagaan. Misi ini menjadikan KPPU tidak saja 
menjadi lembaga penegak hukum yang dalam hal tertentu menitikberatkan pada 
besaran denda atau banyaknya penanganan perkara, namun juga mengedapankan 
sisi pencegahan (preventive action). Dengan demikian tolok ukur keberhasilan 
KPPU tidak sekedar dilihat daribanyaknya perkara yang ditangani namun juga pada 
peningkatan perannya dalam menumbuhkan kesadaran dan perbaikan kebijakan 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Jakarta, Desember 2013

KETUA KPPU
M. NAWIR MESSI
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Daya Saing 
dan 
Persaingan 
Usaha

Peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness 
Report 2012 – 2013 mengalami penurunan dari 
peringkat 46 di tahun 2011/2012 ke peringkat 50 
di tahun 2012/2013. Turunnya peringkat Indonesia 
ini dipengaruhi oleh kinerja beberapa indikator 
yang melemah, terutama terkait dengan variabel 
institusi, seperti suap, korupsi, etika perusahaan, 
kejahatan dan terorisme. Selain itu, infrastruktur juga 
belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Akan 
tetapi, seperti tahun-tahun sebelumnya, variable 
makroekonomi tetap menjadi indikator yang paling 
stabil dalam menopang daya saing Indonesia.

Dalam survey yang dilakukan oleh WEF (World 
Economic Forum) di tahun 2012, dihasilkan bahwa 
pada tahun tersebut, birokrasi dipandang sebagai the 
most problematic factor yang menggeser kedudukan 
korupsi yang pada tahun 2011 berada di peringkat 
pertama. Konsep inefisiensi birokrasi dikaitkan 
dengan relasinya dengan dunia usaha. Dalam konteks 
dunia usaha, perilaku pemerintah dianggap sangat 
penting karena berpengaruh terhadap keputusan 
berinvestasi. Birokrasi yang tidak efisien ditandai 
dengan panjangnya rantai birokrasi, peraturan 
yang tumpang tindih, korupsi, pungutan liar, dan 
tidak transparannya pengadaan. Kesemuanya telah 
berandil dalam “ekonomi biaya tinggi” yang pada 
akhirnya akan menghambat laju investasi.

Peringkat Indonesia untuk masing-masing pilar daya 
saing (competitiveness)ini dan trend-nya dari tahun 
ke tahun dijelaskan dalam tabel berikut:

Sumber. The Global Competitiveness Report 2012 – 2013
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Dari tabel tersebut terlihat bahwa mayoritas indikator mengalami penurunan. Hanya beberapa 
indikator yang mengalami kenaikan peringkat, yakni Kesiapan Teknologi, Pasar Keuangan, 
Efisiensi Pasar Barang dan Kecanggihan Bisnis. Sedangkan untuk indikator institusi, mengalami 
penurunan satu peringkat dibanding tahun sebelumnya.

Dari seluruh data tersebut, beberapa kelompok indikator dalam peringkat daya saing 
memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan hukum persaingan usaha. Dampak positif 
langsungnya adalah terbukanya pasar (untuk semua jenis komoditas/kegiatan ekonomi) bagi 
setiap (calon) pelaku usaha/pengusaha, yang selanjutnya akan meningkatkan jumlah pelaku 
usaha di pasar. Tentu, laju penambahan jumlah pelaku usaha akan berbeda menurut pasar/
kegiatan ekonomi mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya pelaku usaha 
atau pasar juga berbeda antar pasar. Faktor-faktor berpengaruh yang dimaksud antara lain 
adalah banyaknya pembeli (yang ditentukan antara lain oleh sifat/jenis dari produk yang 
diperdagangkan, harga jual, dan pendapatan riil konsumer rata-rata per-kapita), besarnya 
modal yang dibutuhkan dan keberadaan sumber-sumber modal. Di Indonesia, pada umumnya, 
seorang pengusaha di industri manufaktur akan lebih mudah mendapatkan kredit perbankan 
dibandingkan rekannya di pertanian. Jika modal merupakan hambatan utama untuk membuka 
suatu usaha selama ini di Indonesia,maka hipotesisnya adalah bahwa dengan berlakunya 
kebijakan persaingan, kemungkinan penambahan pelaku usaha di industri manufaktur akan 
lebih besar dibandingkan di sektor pertanian. 

Semakin banyaknya jumlah pemain di suatu pasar, yang tidak saja pelaku usaha nasional namun 
juga pelaku usaha asing seperti perusahaan-perusahaan berbasis PMA dengan sendirinya akan 
membuat persaingan antar pelaku usaha semakin ketat dan proses persaingannya juga semakin 
kompleks. Persaingan akan terjadi tidak hanya dalam harga tetapi juga kualitas, pemasaran 
dan pelayanan. Persaingan yang ketat seperti ini memaksa setiap perusahaan yang terlibat 
meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produknya.

Dengan demikian, pada akhirnya seluruh kerangka teori hukum persaingan usaha ini diterapkan 
KPPU dalam Rencana Strategis Penyesuaian melalui:

Pencegahan dan Penindakan1. 
Internalisasi Nilai – Nilai Persaingan Usaha2. 
Penguatan Kelembagaan3. 
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“Isu hukum 
yang diputuskan 
Mahkamah Agung 
(MA) menjadi 
dasar kuat bagi 
KPPU dalam 
menginterpretasi 
pasar-pasal dalam 
UU Nomor 5 tahun 
1999 sehingga 
menjadi pedoman 
hukum yang 
sempurna bagi 
pelaku usaha” 

M. Nawir Messi
(Ketua KPPU) 
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KPD BALIKPAPAN 6%

KPD MAKASSAR 8% KPD MANADO 1%

KPPU PUSAT 52%

KPD MEDAN 15%

KPD BATAM 7%

KPD SURABAYA 11%

Visi terbaru KPPU menegaskan perkuatan upaya 
pencegahan dalam menginternalisasi nilai-nilai 
persaingan sehat. Hal ini tidak meninggalkan 
tugas dan wewenang KPPU untuk melaksanakan 
penegakan hukum meskipun dalam tingkat yang 
tidak berbeda. Penegakan hukum merupakan 
pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU 
sebagaimana diatur dalam pasal 35 jo 36 UU 
Nomor 5 Tahun 1999 yang meliputi bidang 
penerimaan laporan, pengawasan, penyelidikan, 
pemberkasan, pemeriksaan perkara, putusan 
dan litigasi.
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KPD BALIKPAPAN 6%

KPD MAKASSAR 8% KPD MANADO 1%

KPPU PUSAT 52%

KPD MEDAN 15%

KPD BATAM 7%

KPD SURABAYA 11%

Jumlah Laporan Masyarakat 
Terkait Dugaan Persekongkolan 
Tender Meningkat

Dalam tahun 2013, kinerja KPPU pada penegakan hukum cukup memuaskan. Pada aspek 
laporan yang ditangani, di tahun tersebut, KPPU menangani hingga 191 laporan  
dan secara total mencapai 2078 selama tiga belas tahun terakhir.

Dari jumlah laporan tersebut, terdapat sebanyak 150 laporan (78,5%) yang 
merupakan laporan tender dan sisanya sebanyak 41 laporan (21,5%) 
adalah laporan non-tender. Persentase ini mengalami peningkatan dibandingkan 
tahun sebelumnya yang mencapai 77% untuk laporan terkait pengadaan barang 
dan jasa. Sebagian besar (83%) nilai pengadaan yang dipermasalahkan/dilaporkan 
bernilai di bawah Rp 10 miliar. Hanya 2% laporan yang disampaikan atas dugaan 
persekongkolan tender yang bernilai di atas Rp 50 miliar. 

Laporan yang lengkap dilanjutkan pada proses penanganan perkara, jika ditemukan 
indikasi yang kuat atas pelanggaran. Di tahun 2013, dari 191 laporan, terdapat 21 (dua 
puluh satu) laporan yang berindikasi kuat dan dilanjutkan pada proses penanganan 
perkara. Angka ini menambah besaran perkara yang ditangani KPPU selama tiga 
belas tahun terakhir. Hingga tahun tersebut, terdapat 283 perkara yang telah 
ditangani KPPU, dengan 69% diantaranya merupakan perkara persekongkolan 
tender.
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Daftar 
Perkara 
2013

Perkara No. 04/KPPU-L/2012, Tender Pembangunan 1. 

Gedung Pelayanan dan Perawatan Kelas I dan VIP 

Rumah Sakit Sulawesi Tenggara di Tahun 2011;

Perkara No. 05/KPPU-I/2012, Tender Export Pipeline 2. 

Front End Engineering & Design Contract (No. C732791) 

di Lingkungan Cheron Indonesia Company;

Perkara No. 06/KPPU-L/2012, Tender Pembangunan 3. 

Terminal Sei Ambawang Tahap ke XI Tahun 2012;

Perkara No. 07/KPPU-L/2012, Pelelangan Umum 4. 

Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar 

Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah 

(Build Operate Transfer-BOT) di Kabupaten Sukabumi 

Tahun 2011;

Perkara No. 01/KPPU-L/2013, Tender Pengadaan 5. 

Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan 

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 (Paket 

1 dan Paket 13);

Perkara No. 02/KPPU-I/2013, Jasa Bongkar Muat di 6. 

Pelabuhan Teluk Bayur;

Perkara No. 03/KPPU-L/2013, Tender Pengadaan 30 7. 

Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010;

Perkara No. 04/KPPU-L/2013, Tender Pengadaan Alat 8. 

Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII 

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan 

Umum Tahun 2011.
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Pada sisi litigasi, hingga tahun 2013, putusan KPPU telah 
106 kali diajukan keberatan ke Pengadilan 
Negeri, dan telah 92 (sembilan puluh dua) kali diangkat 
ke kasasi di Mahkamah Agung. Persentase kemenangan 
KPPU pada tingkat tersebut cukup beragam. Pengadilan 
Negeri masih mengalahkan sekitar 42% putusan KPPU. 
Namun sentimen positif diperoleh di tingkat kasasi, dimana 
persentase pemenangan KPPU berada pada posisi 70%. 
Secara total, terdapat 59 putusan KPPU yang telah 
diperkuat Mahkamah Agung.  Sampai saat ini 8 putusan 
masih di proses MA. 
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“Pre-merger 
notification lebih 
memudahkan 
KPPU mencegah 
perusahaan 
menyalahgunakan 
monopoli pasar, 
sebagaimana 
amanat UU No.5 
Tahun 1999” 

 Chandra Setiawan 
 (Anggota Komisi KPPU)
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Berbagai Aturan Baru 
Terkait Merger Dikeluarkan

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari 
amanat Pasal 28 dan 29 UU Nomor 5 Tahun 
1999, yang kemudian diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Pemerintah No. 57/2010 
tentang Penggabungan atau Peleburan 
Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 
Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan 
Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat, salah satu tugas KPPU 
adalah pengawasan di bidang merger. 
Dalam hal ini KPPU melakukan penilaian 
terhadap merger yang dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memenuhi persyaratan 
untuk wajib notifikasi ke KPPU. Merger yang 
menjadi wilayah kewenangan KPPU meliputi 
penggabungan badan usaha, peleburan 
badan usaha dan pengambilalihan saham 
perusahaan. 

Secara garis besar, substansi Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur 
4 (empat) hal, yaitu cara penilaian merger 
dan akuisisi yang menyebabkan praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 
batas nilai notifikasi atau pemberitahuan, 
dan tata cara pemberitahuan, serta 
konsultasi. 

Bagi KPPU, terbitnya PP ini melengkapi 
perangkat hukum yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan kewenangan dan melakukan   
penilaian terhadap penggabungan atau 
peleburan badan usaha dan pengambilalihan 
saham yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat. 
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Oleh karena itu KPPU melengkapi kebutuhan pengaturan teknis dari PP No. 57 
Tahun 2010 melalui beberapa peraturan pelaksanaan sebagai berikut;

Peraturan Komisi No. 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan1. 
Peraturan Komisi No. 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi;2. 
Peraturan KPPU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 3. 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan 
Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan 
Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 4. 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan 
Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat 
Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaigan Usaha Tidak 
Sehat;
Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda 5. 
Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan 
Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.

Peraturan terkait merger yang perlu mendapat perhatian adalah Peraturan 
KPPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 
Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perkom ini memberikan sebuah batasan baru 
di mana proses penilaian merger hanya dapat dilakukan 
apabila seluruh data yang diperlukan dalam penilaian 
sudah dinyatakan lengkap termasuk data pasar dan struktur pasar 
di dalamnya. Oleh karena itulah, proses notifikasi saat ini dipastikan akan 
memakan waktu yang cukup lama. Penilaian sesungguhnya akan berlangsung 
dengan cepat begitu data yang diperlukan lengkap sehingga lama penilaian 
sampai 90 (sembilan puluh) hari kerja menajadi tidak perlu lagi dilakukan.

Disamping itu aturan ini memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk 
melengkapi data yang diperlukan dalam penilaian. Apabila data yang diperlukan 
tidak lengkap, maka penilaian tidak akan bisa dilakukan dengan tanpa batas 
waktu di dalamnya. Munculnya aturan ini didasari oleh pendekatan best 
practices di dunia di mana pelaku usahalah yang sebenarnya berkepentingan 
dengan penilaian yang dilakukan oleh KPPU.

Dalam perkembangannya, mengingat melengkapi data usaha  adalah sebuah 
proses yang cukup sulit dilakukan di Indonesia yang memiliki struktur data 
buruk, maka proses pelengkapan dokumen ini memerlukan waktu yang lama.
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Tren Notifikasi Merger 
Mengalami Peningkatan

Tanggapan dari pelaku usaha terkait dengan pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
2010 ini cukup baik. Terlihat dari semakin banyaknya pelaku usaha yang melaksanakan Konsultasi dan 
mengajukan Notifikasi sesudah pengabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan 
dilakukan. Pada tahun 2013, jumlah konsultasi dan notifikasi merger di KPPU mencapai angka sebagai 
berikut.
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PERKEMBANGAN 
NOTIFIKASI 
MERGER 2013

Manufaktur 18,31%

Energi 14,08%

Pertambangan 15,49%

Keuangan 2,82%

Agroindustri 5,63%

Ritel 1,41%

Kominfo 11,27%

Otomotif 7,04%

Properti 11,27%

Infrastruktur 7,04%

Trading 2,82%
Kesehatan 2,82%

KOMPOSISI 
PERUSAHAAN 
YANG MELAKUKAN 
MERGER 2013
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Terlihat bahwa jumlah notifikasi cenderung 
meningkat setiap tahunnya sejak PP No 57/2010 
diberlakukan. Angka tersebut sempat turun di 
tahun 2012, yang antara lain disebabkan oleh 
krisis global terutama yang melanda benua Eropa 
dan mengakibatkan berbagai pembatalan aksi 
merger di tahun 2013.

Dari besaran notifikasi tersebut, KPPU belum 
menemukan adanya aksi merger yang mengarah 
pada praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat. Meskipun demikian, hasil 
penilaian tersebut turut menunjukkan adanya 
1 (satu) penilaian yang disertai dengan catatan, 
mengingat potensi persaingan tidak sehat yang 
mungkin terjadi di masa depan pasca merger 
dilakukan.

Berdasarkan bagan di atas, sebagian besar 
merger dilakukan oleh sektor 
manufaktur  (18,3%). Proses  akuisisi 
bidang ini memang menarik dilakukan di 
Indonesia mengingat Indonesia adalah sebuah 
pasar yang besar untuk industri pengolahan. 
Tidak mengherankan apabila pelaku usaha, yang 
menginginkan penetrasi yang lebih jauh dalam 
industri pengolahan memilih Indonesia sebagai 
tempat berinvestasi dengan sasaran pasar 
domestik Indonesia yang sangat besar. 

Dua sektor dengan aksi merger terbesar di 2013 
meliputi sektor pertambangan (15,5%) dan sektor 
energi (14,1%). Kedua industri ini didominasi oleh 
industri mineral dan energi seperti minyak dan 
gas bumi serta batubara. Merger di sektor ini 
menunjukkan bahwa industri ini memang saat ini 
menjadi sektor yang paling diminati di Indonesia 

karena adanya regulasi yang mewajibkan satu 
badan usaha yang menjadi kuasa pertambangan 
atau blok migas hulu. 

Sementara itu, terkait dengan keterlibatan 
pelaku usaha asing dalam proses merger 
di Indonesia, terlihat bahwa di tahun 2013, 
terdapat lebih dari 25% pelaku usaha asing yang 
melakukan aksi merger di Indonesia. Jumlah ini 
termasuk cukup signifikan, baik yang dilakukan 
oleh mereka yang sudah hadir di Indonesia dan 
melakukannya untuk memperkuat pasar mereka, 
maupun yang dilakukan oleh pelaku usaha asing 
yang baru masuk ke pasar Indonesia untuk 
melakukan penetrasi pasar. Aksi merger mereka 
menegaskan bahwa pasar Indonesia memang 
sangat potensial dan menjadi sangat menarik 
dalam percaturan ekonomi global. 

Ditinjau dari motif pelaku usaha melakukan 
merger, melalui survei diketahui bahwa motif 
untuk memperkuat penguasaan pasar lebih 
menonjol. Data menunjukkan bahwa lebih 
dari 80% pelaku usaha (perusahaan lokal dan 
asing) melakukan merger atas dasar motif 
tersebut. Motif lainnya adalah konglomerasi dan 
penetrasi pasar oleh asing. Motif konglomerasi 
ini banyak dilakukan pelaku usaha yang telah 
memiliki bisnis tertentu dan tertarik untuk 
masuk ke dalam bisnis baru mereka yang 
dianggap sebagai lahan menarik untuk menjadi 
sumber pendapatan mereka. Dengan demikian, 
berdasarkan motif yang terjadi, terlihat bahwa 
pemegang pasar di Indonesia saat ini cenderung 
memandang merger sebagai instrumen untuk  
memperkuat penguasaan pasar yang telah 
mereka dapatkan selama ini.
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Sektor Otomotif, Jasa Kesehatan, 
Susu Formula, Jalan Tol, dan 
Perbankan Menjadi Fokus Studi 
di 2013

Program pengkajian persaingan usaha 
pada 2013 sangat terkait dengan kegiatan 
kajian, analisa serta pengumpulan data 
dan informasi. Untuk tahun tersebut, fokus 
diberikan pada studi atas ekonomi nasional, 
peningkatan kompetensi aplikasi metode 
ekonomi, analisa strategi pelaku usaha 
dan analisa pasar bersangkutan. Keempat 
kegiatan ini menunjang tugas utama KPPU 
dalam hal pemantauan perilaku dan strategi 
bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha. 

Selain melakukan kajian, KPPU juga 
melaksanakan beberapa survei atas 
berbagai sektor yang menyangkut 
kepentingan publik, diantaranya sektor 
jasa kesehatan, jalan tol, perbankan 
dan pemetaan struktur industri. Berikut 
beberapa ringkasan hasil studi di tahun 
2013.
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Studi 
atas 
Industri 
Otomotif

Salah satu fokus studi KPPU di tahun 2013 adalah 
aspek vertikal pada industri otomotif. Dalam kajian 
ditemukan terdapat indikasi terjadinya Resale Price 
Maintenance ,Tying , Exclusive Dealing dan Territorial 
Restriction sebagai bentuk hambatan vertikal pada 
industri mobil di Indonesia. Dari hasil penelitian yang 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi 
kenaikan harga dari ekspektasi semula maka 57% 
responden menjawab akan membandingkan harga 
antar dealer dalam merek yang sama walaupun 
jaraknya jauh. Faktor yang mempengaruhi responden 
dalam menentukan dealer mana yang dipilih untuk 
melakukan pembelian mobil adalah Harga,  Layanan 
Purna Jual,  Lokasi dealer, dan  Kualitas Pelayanan 
dealer

Ditinjau dari persepsi konsumen dapat disimpulkan 
bahwa dengan adanya hambatan vertikal yang 
digunakan pada strategi pemasaran industri mobil 
di Indonesia yaitu untuk wilayah Jakarta, Surabaya, 
Solo, Semarang dan Yogyakarta,konsumen memiliki 
persepsi bahwa: (i) Strategi resale price maintenance 
dari analisis data yang dihasilkan 50,7% responden 
menjawab “kadang-kadang” dalam menemukan harga 
dan diskon mobil di semua dealer,  (ii) Strategi exclusive 
dealing menyulitkan konsumen dalam membandingkan 
produk dan harga dari mobil yang ingin dibeli, (iii) 
Strategi teritorial restriction menyulitkan konsumen 
dalam membandingkan harga mobil, dan (iv) Strategi 
tying dapat memberikan keuntungan dan kemudahan 
bagi konsumen yang ingin melakukan pembelian 
mobil.
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Studi 
atas Sektor 
Susu 
Formula

Susu merupakan kebutuhan utama para ibu di Indonesia yang 
mempunyai anak balita. Indonesia sendiri merupakan pasar susu 
formula paling potensial karena jumlah penduduk yang besar, 
namun dengan  tingkat konsumsi susu  masih rendah. Dalam 
kondisi tersebut, Produsen susu formula gencar melakukan 
positioning merek melalui pemberitaan iklan di media. Dalam 
perkembangannya diketahui terdapat beberapa fenomena 
Merger produsen susu formula dalam rangka memperluas 
pangsa pasar seperti merger Nestle dan Wyeth. Hasil studi 
memperlihatkan bahwa harga tidak menjadi pertimbangan bagi 
para ibu untuk memilih susu formula bagi anaknya. Nampaknya 
kecocokan bagi si anak merupakan pertimbangan paling 
utama. 

Studi juga menemukan bahwa para ibu rumah tangga enggan 
mengurangi konsumsi susu formula karena susu formula 
difungsikan sebagai pengganti ASI, bukan pelengkap ASI. 
Terlebih lagi produsen dapat menciptakan formula susu yang 
disukai oleh anak-anak atau menarik anak-anak lewat iklan di 
media masa, produsen seperti itulah yang akan mendapatkan 
pangsa pasar. Dengan demikian, harga bukan merupakan 
instrument bagi produsen susu formula untuk bersaing dalam 
pasar. Jadi susu formula berbagai merek untuk usia yang sama 
merupakan satu pasar, sedangkan susu formula untuk merek 
sama dengan kategori usia yang berbeda bukan merupakan 
satu pasar. Dalam kaitan ini akuisisi Wyeth oleh Nestle akan 
memperbesar pangsa pasar satu produsen dimana merek yang 
berbeda berada pada satu pasar susu formula.
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Studi 
atas Layanan 
Jasa Kesehatan

Kebutuhan layanan kesehatan merupakan kebutuhan yang 
sangat elementer sehingga permintaan terhadap layanan 
ini sangat besar. Di sisi supply, industri layanan kesehatan 
masih sangat terbatas. Karena keterbatasan sumber daya 
yang dimiliki pemerintah dalam layanan jasa kesehatan ini 
maka pemerintah mengundang peran swasta mengingat 
penyediaan barang publik pada dasarnya dapat dilakukan 
oleh pemerintah (publicly provided public goods) maupun oleh 
swasta (privately provided public goods). Dalam prakteknya, 
peran swasta bahkan lebih besar daripada peran pemerintah 
.

Selain sifatnya yang elementer, layanan kesehatan 
merupakan produk yang permintaannya bersifat inelastis 
baik terhadap harga maupun pendapatan. Dengan demikian 
seorang pasien akan cenderung berperilaku irasional dalam 
menggunakan layanan kesehatan. Kondisi seperti ini sudah 
pasti diketahui dan sangat mungkin dimanfaatkan oleh 
salah satu pihak, dalam hal ini produsen, untuk mengambil 
manfaat sebesar-besarnya. Hal ini diperparah lagi dengan 
adanya asymmetrical information mengenai harga obat dan 
alat-alat kesehatan antara pasien dengan tenaga medis 
dan rumah sakit.  Peran rumah sakit sebagai health service 
intermediaries tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan 
karena dalam prakteknya diduga terdapat kompensasi 
transaksional dengan penyedia obat. Jadi studi menujukkan 
bahwa telah terjadi asymmetrical information antara pasien 
dengan rumah sakit. Kondisi ini menimbulkan berbagai 
potensi moral hazard yang besar dan dapat merugikan 
konsumen kesehatan di Indonesia.
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Studi 
atas Pengelolaan 
Jalan Tol

Studi ini difokuskan pada elaborasi model kerjasama 
pengembangan Jalan Tol yang diimplementasikan di 
Indonesia (termasuk proses perencanaan, pemilihan, 
pembangunan dan evaluasi), melakukan analisa 
struktur biaya jalan tol berikut metode dan kebijakan 
penetapan tarif di tingkat operator, mengidentifikasi 
hambatan persaingan dalam pengusahaan jalan tol, 
baik dari sisi regulasi/kebijakan maupun dari sisi 
implementasi di lapangan.

Pada saat ini sebenarnya Pemerintah telah membangun 
sistem regulasi dan regulator jalan tol yang lebih 
baik dengan terbitnya UU No. 38 Tahun 2004 serta 
didirikannya Badan Pengatur Jalan Tol. Undang-
Undang ini merupakan perubahan terhadap UU Nomor 
13/1980 sebagai landasan hukum pengaturan tentang 
Jalan. Perubahan mendasar yang dilakukan terutama 
pemisahan peran regulator dan operator jalan tol 
melalui pembentukkan Badan Pengatur Jalan Tol 
berkedudukan dibawah Menteri yang akan bertindak 
sebagai regulator, sedangkan peran operator lebih 
dibuka kepada badan usaha Jalan tol, baik BUMN, BUMD 
maupun BUMS. 

Meskipun UU No. 38 Tahun 2004 sudah berlaku Sembilan 
tahun dampak nyata UU ini terhadap pengembangan 
jalan tol Indonesia belum signifikan. Sejak 2004 
pemerintah telah menyiapkan 908 Km proyek tol hingga 
tahun 2014. Kenyataanya setelah berjalan 6 tahun, 
proyek pembangunan tol yang sudah terbangun hanya 
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8,2% saja atau 75 Km.  berbagai permasalahan mendasari 
fakta tersebut, salah satunya adalah masalah dalam 
pembebasan tanah untuk membangun jalan tol. Selain 
pembangunan yang tidak sesuai target, pelayanan jalan 
tol existing juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. 
Tercatat sebanyak 10 ruas dari 28 ruas yang ada, 321,27 
km tidak dapat mencapai standar pelayanan minimum 
jalan tol sebagaimana disyaratkan oleh Badan Pengatur 
Jalan Tol (BPJT). Hal ini tidak sebanding dengan tarif yang 
diterapkan pengelola jalan tol yang dapat dinaikkan setiap 
2 tahun sekali.

Prinsip persaingan usaha yang sehat memiliki dua 
konsep terkait market dan competition in the market. 
Dalam competition for the market pelaku usaha bersaing 
sebelum memasuki pasar, dan hanya pelaku usaha 
terbaik yang berwenang menguasai satu pasar tertentu. 
Sedangkan dalam competition in the market pelaku 
usaha saling bersaing memperebutkan pangsa pasar 
dalam industri tertentu. Pengelolaan jalan tol tidak 
memungkinkan adanya pengelola lebih dari satu untuk 
jalan tol tertentu, oleh sebab itu penunjukkan pengelola 
jalan tol masuk dalam kategori  pertama yaitu competition 
for the market. Sekali pengelola jalan tol telah terpilih maka 
dia menjadi monopolist pada ruas tol tertentu, dimana dia 
memiliki posisi dominan yang apabila tidak diawasi dan 
diatur dengan baik oleh Pemerintah dapat digunakan 
untuk menciderai konsumen. Oleh sebab itu pemilihan 
pengelola jalan tol dengan metode yang fair sesuai prinsip 
persaingan usaha sehat sangat penting, diikuti dengan 
pengawasan ketat Pemerintah akan tarif serta standar 
pelayanannya.
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Studi difokuskan pada identifikasi hambatan persaingan 
dalam penyediaan kredit bank khususnya terkait dengan 
segmen UMKM, melakukan estimasi struktur biaya 
bunga kredit, khususnya terkait dengan segmen UMKM, 
mengidentifikasi potensi persaingan tidak sehat terutama 
praktek horizontal dan juga penyalahgunaan posisi dominan, 
khususnya dalam segmen kredit UMKM dan mengidentifikasi 
struktur dana pihak ketiga bank termasuk profil deposan 
besar berikut suku bunga yang diterima. 

Sebagaimana diketahui, kebijakan kepemilikan tunggal 
dilakukan untuk mengatur ulang struktur kepemilikan 
bank. Kebijakan ini merujuk pada kondisi dimana satu 
pihak merupakan pemilik saham terbesar dalam satu bank.
Regulasi ini diterapkan bagi pemegang saham lebih dari 
25%, atau kurang dari 25% namun dapat mengontrol bank. 
Dengan aturan ini, maka harus ada penyesuaian struktur 
kepemilikan dengan cara mentransfer sebagian atau semua 
kepemlikan hanya ke satu bank. Dengan demikian, mereka 
menjadi pemegang saham terbesar hanya pada satu bank 
saja. Lebih lanjut, bank-bank dengan pemilik yang sama, 
didorong untuk melakukan merger, paling tidak membuat 
Holding Company Bank.

Studi atas 
Sektor 
Perbankan
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Kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya merger dan 
akuisisi didalam perbankan Indonesia.Hal ini tentu saja 
dapat menyebabkan berkurangnya jumlah bank yang 
beroperasi di Indonesia dan dapat menurunkan tingkat 
persaingan antar perbankan.Pada tahun 2012 Struktur 
pasar perbankan di Indonesia relatif terkonsentrasi 
dimana 10 bank terbsesar menuasai 63,125 % asset 
perbankan.Berdasarkan pendekatan Strukture Conduct 
Performance (SCP) baik buruknya kinerja suatu pasar 
sangat tergantung pada bentuk struktur pasar yang 
terjadi dipasar. Semakin terkonsentrasinya pasar 
semakin tinggi kemampuan perusahaan menaikkan 
harga diatas biaya marginal sehingga meningkatkan 
keuntungan perbankan, oleh karena itu penurunan 
tingkat konsentrasi akan meningkatkan tingkat efisiensi 
perbankan.

Bila kita lakukan perbandingan NIM dan rasio BOPO 
Indonesia dengan Negara asia lainnya, Indonesia 
mencatat prestasi terendah. NIM Perbankan Indonesia 
5.71 jauh diatas rata rata Negara ASEAN yang berada di 
bawah 3% kecuali Filipina yang mencatat NIM 4%. Dari 
sisi BOPO Perbankan Indonesia juga mencatat angka 
paling tinggi yaitu 83.31% jauh diatas negara tetangga 
yang pada umumnya berada di bawah 50%. Dari sisi 
penyaluran kredit atau LDR terhadap GDP, perbankan 
Indonesia juga mencatat angka yang paling rendah 
(masih di bawah 30%) sementara negtara ASEAN bahkan 
sudah mencapai lebih dari 100% GDP.

Tingginya NIM dan profit perbankan salah satunya 
disebabkan masih besarnya selisih antara tingkat suku 
bunga kredir dengan biaya dana yang diperoleh oleh 
Bank. Pada saat ini tingkat suku bunga kredit masih 
berada pada double digit diatas 10 % untuk seluruh 
kategori kredit jauh diatas BI rate yang berada pada 5.75 
%.Hal terlihat dari Suku Bunga dasar Perbankan pada 
bulan Maret yang terlihat pada table diatas.Tingkat suku 
bunga kredit paling besar terjadi pada kategori kredit 
Mikro.Hal ini tentu saja dapat membena pengembangan 
usaha sektor UMKM sehingga dapat berdampak kepada 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peran sektor UMKM 
di terhadap perekonomian Indonesia cukup besar 
dimana pada saat krisis ekonomi sektor UMKM mampu 
bertahan.
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Hubungan Persaingan 
Usaha dan Ekonomi Makro 
Mendapat Perhatian 
Khusus

Dalam kajian ini, dibahas pentingnya persaingan usaha 
dalam perekonomian Indonesia dan peran KPPU 
mendatang khususnya peranan persaingan dalam 
RPJMN yang tengah direvisi oleh Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional. Perlu dipahami, dalam level 
mikro, persaingan akan berdampak langsung terhadap 
penanggulangan kemiskinan melalui perluasan akses 
pasar terhadap kelompok miskin atau dapat diistilahkan 
sebagai “market-inclusion channel”. Hubungan antara 
persaingan (dan kebijakan persaingan) terhadap 
perluasan akses pasar bagi kelompok miskin ini secara 
teoritis dijelaskan dalam empat pandangan. 

Pandangan pertama adalah pandangan konvensional 
yang menyatakan bahwa persaingan akan memaksa 
harga barang dan jasa untuk turun. Turunnya harga 
barang dan jasa (terutama barang kebutuhan pokok) akan 
membuat kelompok miskin mampu membeli barang 
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kebutuhan pokok. Turunnya harga kebutuhan pokok juga akan 
menurunkan biaya perolehan kebutuhan pokok yang ditanggung 
rumah tangga kelompok miskin, sehingga dana yang dibutuhkan 
untuk investasi peningkatan kesejahteraan (seperti biaya kesehatan 
dan pendidikan) akan meningkat. 

Pandangan kedua terkait dengan dampak persaingan terhadap 
peningkatan permintaan melalui pilihan produk yang lebih luas.
Ketika perusahaan-perusahaan bersaing, upaya untuk memperluas 
cakupan permintaan melalui pengenalan produk-produk baru yang 
lebih sesuai dengan karakteristik konsumen menjadi lebih intensif 
salah satunya dengan perluasan cakupan pasar produk deterjen 
dengan memperkenalkan kemasan sachet yang dijual dengan 
harga lebih murah sehingga dapat menjangkau kelompok dengan 
penghasilan rendah.

Pandangan ketiga menyatakan bahwa persaingan juga akan 
memperbaiki dan memperluas jaringan distribusi sehingga peluang 
masuknya kelompok usaha mikro dan kecil ke dalam supply chain 
menjadi terbuka. Dengan adanya persaingan yang sehat (fair 
competition), pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro dapat berusaha 
dengan baik tanpa adanya tekanan dari pelaku-pelaku usaha besar. 
Dengan kata lain, kebijakan persaingan akan menjamin adanya level 
of playing field yang setara di pasar. Masih dengan ilustrasi produk 
deterjen sebelumnya, pengepakan produk dalam bentuk sachet 
dapat dilakukan oleh pengecer mikro sehingga cakupan produk 
deterjen tersebut dapat menjangkau kelompok miskin di wilayah 
pelosok tanpa adanya tekanan dari pelaku usaha besar yang berada 
di tingkat upstream.

Pandangan keempat terkait dengan membaiknya daya tawar dari 
tenaga kerja. Pada kondisi pasar output yang bersaing, peningkatan 
produktivitas tenaga kerja akan dihargai. Kebutuhan-kebutuhan 
tenaga kerja akan diupayakan untuk dipenuhi oleh perusahaan, 
sehingga terjadi keseimbangan kekuatan (balancing of power) antara 
perusahaan dengan tenaga kerja.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
persaingan menjadi syarat penting agar program-program kebijakan 
pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
berkualitas dan program-program penanggulangan kemiskinan 
dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Oleh karena itu 
sudah selayaknya agar persaingan (dan kebijakan persaingan) 
mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam konstelasi 
rencana pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Kebijakan 
persaingan seyogyanya memperoleh tempat yang lebih prioritas 
dalam RPJM Tahap tiga. Untuk itu perlu mekanisme diskusi dan 
koordinasi kebijakan persaingan yang melibatkan stakeholders yang 
perlu dikembangkan secara sistematis sebagai bagian dari strategi 
prioritas RPJM tahap tiga ini.
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Berbagai Aplikasi 
Metode Ekonomi 
Ditingkatkan

Selain pelaksanaan berbagai 
studi, KPPU secara konsisten 
terus melakukan upgrading 
atas metodologi ekonomi 
yang dimiliki. Berbagai 
sesi telah dilaksanakan di 
tahun 2013, khususnya atas 
pengukuran parameter perilaku 
dan hubungannya dengan 
konsentrasi industri, dan 
pengukuran dampak ekonomi 
intervensi KPPU.
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Implementasi 
Kebijakan 
Persaingan 
Perlu Mendapat 
Perhatian Khusus 
oleh Pemerintah

Salah satu tugas KPPU adalah memberikan saran 
dan pertimbangan kepada Pemerintah terkait 
dengan kebijakan yang dianggap berpotensi 
menciptakan praktek monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. KPPU juga menjalin hubungan 
dengan berbagai instansi terkait yang merupakan 
regulator sektor, yakni dalam kerangka harmonisasi 
kebijakan. Harmonisasi adalah sebuah langkah 
yang paling efektif, untuk menginternalisasi nilai-
nilai persaingan ke dalam kebijakan pemerintah. 
Pemahaman yang baik dari pemerintah sebagai 
regulator sektor akan menjadi jalan bagi 
terimplementasinya kebijakan persaingan.

Dalam perspektif kebijakan persaingan, patut 
dipahami bahwa tugas KPPU terbatas hanya pada 
persaingan semata, sebaliknya regulator sektor 
memiliki peran yang sangat besar termasuk untuk 
menyatakan sebuah sektor terbuka atau tertutup 
bagi persaingan (keluar masuk pelaku usaha 
baru). 

Tantangan besar dihadapi KPPU, karena sering 
disalahpahami bahwa KPPU cenderung menjadi 
penghalang program Pemerintah dalam mengatur 
sebuah sektor. Padahal persaingan dan kebijakan 
Pemerintah memiliki tujuan akhir yang sama 
yakni kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi 
tertentu, distorsi terhadap mekanisme pasar atau 
persaingan bisa saja terjadi karena pertimbangan 
tertentu. Namun demikian tujuan akhirnya haruslah 
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kesejahteraan masyarakat, bukan keuntungan 
sekelompok pelaku usaha tertentu saja. 

Tantangan harmonisasi kebijakan ke depan 
sangat besar, mengingat semakin banyaknya 
sektor yang mengubah model pengelolaannya 
dari monopoli menuju persaingan. Bersamaan 
dengan bekerjanya KPPU Periode kedua, lahir 
beberapa Undang-Undang yang mengatur 
perubahan pengelolaan tersebut. Misalnya 
UU di perkeretaapian, kepelabuhanan, 
kebandarudaraan, pengelolaan terminal bus juga 
di sektor ketenagalistrikan.

Tetapi sayangnya, dalam perkembangan 
beberapa sektor misalnya kepelabuhanan dan 
kebandarudaraan keterlibatan pelaku usaha 
swasta bukannya mendorong perbaikan, tapi 
malah menciptakan kondisi pelayanan yang 
semakin buruk dan tarif yang meningkat. Bahkan 
muncul kesan, keterbukaan sektor seperti hanya 
memindahkan hak monopoli dari Negara kepada 
swasta. 

KPPU melihat bahwa kondisi ini disebabkan 
oleh implementasi yang tidak tepat. Sektor 
yang awalnya natural monopoly, dan tidak 
memiliki alternatif penggantinya tidak dapat 
dilepas kepada mekanisme pasar secara penuh. 

Keterlibatan regulator diperlukan, mengingat di 
dalamnya terdapat keterbatasan menyangkut 
lahan, yang menyebabkan persaingan yang 
terjadipun cenderung terbatas.

Hal seperti inilah yang akan menjadi tantangan 
berat bagi KPPU guna mendorong regulator 
mengambil perannya dalam porsi yang optimal 
sehingga pengelolaan sektor dengan mendorong 
swasta di dalamnya dapat menciptakan sektor 
yang efisien dan bermuara pada terciptanya 
kesejahteraan masyarakat.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah terkait 
tugas pemberian saran pertimbangan, di mana 
saran pertimbangan tersebut tidak mengikat 
Pemerintah atau regulator sektor. Tidak ada 
konsekuensi apapun bagi Pemerintah bila tidak 
melaksanakan saran KPPU. Pemerintah atau 
regulator sektor, dengan pertimbangan politisnya 
dapat mengabaikan saran KPPU apabila 
berpandangan bahwa saran tersebut dilihat 
dari perspektif yang lebih luas tidaklah tepat, 
sekalipun dalam perspektif persaingan dapat 
mendorong terciptanya efisiensi dan efektifitas 
pengelolaan sektor. Perkembangan kontribusi 
saran kebijakan persaingan dan adaptasinya 
yang telah dilakukan, dapat diperhatikan pada 
bagan berikut.

Jumlah Saran 
Kebijakan yang 
Disampaikan

2001  2002   2003   2004  2005   2006   2007  2008   2009  2010   2011  2012   2013  

4

2

10

3

12

5

11

18

14
13

11 11

13
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Penyampaian saran dan pertimbangan KPPU adalah merupakan pelaksanaan tugas 
sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf f UU No.5 Tahun 1999. Sejak tahun 2011 
saran dan pertimbangan disampaikan tidak hanya melalui penyampaian dalam bentuk 
surat, tetapi juga melalui kegiatan Advokasi Kebijakan terkait peraturan/kebijakan 
pemerintah yang bersinggungan dengan persaingan usaha. Pengukuran efektifitas 
saran kebijakan sejak tahun 2013, sesuai dengan target implementasi yang ditetapkan 
secara trilateral (25%), adalah dihitung sejak 2 tahun disampaikannya saran dan 
pertimbangan tersebut. 

Hingga saat ini masih dilakukan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana surat 
saran dan pertimbangan tersebut diimplementasikan dan bersinergi antara kebijakan 
Pemerintah dengan kebijakan persaingan usaha disektor bersangkutan termasuk juga di 
sektor-sektor teregulasi. Perlu ditegaskan bahwa, tidak adanya tanggapan tertulis atas 
surat saran kebijakan tersebut bukan berarti secara otomatis pihak yang ditujukan atas 
saran tersebut menolak untuk mengimplementasikan. Seringkali tanpa memberikan 
tanggapan tertulis, pihak yang diberikan saran telah melakukan penyesuaian. Untuk itu 
pemantauan implementasi saran dan pertimbangan dibutuhkan untuk mengidentifikasi 
berapa banyak saran kebijakan yang telah ditindaklanjuti baik dalam bentuk perubahan 
kebijakan/regulasi yang disesuaikan dengan saran KPPU, maupun identifikasi saran 
kebijakan yang belum ditanggapi atau ditindaklanjuti.

Presentase Efektifitas 
Saran Kebijakan yang 
Disampaikan

Keterangan
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Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri KPPU. KPPU harus 
mampu membuktikan kepada publik bahwa setiap saran yang 
diberikan adalah sebuah pilihan yang harus diambil Pemerintah 
apabila menginginkan pengelolaan sektor menjadi lebih baik. 
Setiap saran pertimbangan yang diajukan harus memiliki landasan 
yang kuat melalui background paper yang dapat menjelaskan 
nilai strategis sebuah saran, sehingga Pemerintah menyadari 
pentingnya implementasi saran yang mendorong terciptanya 
pengelolaan sektor yang efisien dan bermuara pada kesejahteraan 
masyarakat. Untuk memperoleh hasil yang maksimal pada 
kegiatan harmonisasi kebijakan persaingan ini, KPPU melakukan 
beberapa fokus kegiatan, khususnya analisa kebijakan. 

Analisa kebijakan yang dilaksanakan pada 2013 diantaranya 
mengenai  Perusahaan Gas Negara, daging sapi, asuransi, listrik, 
gula, beras, jalan khusus pertambangan dan RUU Penyiaran. Selain 
mencermati dari sisi kebijakan, KPPU juga mencermati kondisi 
industri di setiap sektor dengan memberikan saran pertimbangan 
mengenai kebijakan yang diperlukan dalam menjaga dan 
menumbuhkan persaingan yang sehat di sektor-sektor tersebut. 
Beberapa industri yang dipilih adalah (i) Pelayaran; (ii) 
Pelabuhan; (iii) Rumah Sakit; (iv) Perbankan; (v) 
Jalan Tol.

Dengan 2 (dua) sisi pandang tersebut, regulasi dan kondisi industri, 
diharapkan KPPU secara cepat dan tepat dalam meng-update 
perkembangan kebijakan/rencana kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah dan mengawal perkembangan dalam sektor-sektor 
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industri.Perbedaan kedua sisi pandang tersebut adalah pada 
objek yang dianalisa, jika evaluasi kebijakan merupakan analisa 
untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah ada, maka analisa 
kebijakan merupakan analisa kebutuhan regulasi persaingan 
dalam sektor-sektor industri yang dipantau. Pembagian untuk 
sektor-sektor tersebut diperlukan dengan mengingat bahwa 
masing-masing sektor memiliki karakteristik industri yang unik 
dan memerlukan kebijakan yang spesifik.

Selain berfokus pada analisa kebijakan, KPPU turut 
mengidentifkasi permasalahan kebijakan yang berpotensi 
melanggar UU No. 5 Tahun 1999, serta perilaku industri tertentu 
yang memerlukan pengaturan dalam kebijakan pemerintah. 
Hasil identifikasi ini kemudian dapat dijadikan sebagai salah 
satu sumber analisa kebijakan lanjutan yang dilakukan oleh 
SDM KPPU, selain dari potensi-potensi permasalahan kebijakan 
persaingan yang dihasilkan oleh internal KPPU.Kegiatan 
Identifikasi profil interaksi pelaku usaha dan pemerintah juga 
ditujukan untuk membantu KPPU dalam meng-update isu-isu 
persaingan dalam sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup 
orang banyak, pasar yang terkonsentrasi, pasar dengan harga 
yang sensitif, serta infrastruktur dan pelayanan publik. Sektor 
yang menjadi prioritas KPPU di tahun 2013 adalah (1) Pangan; 
(2) Energi; (3) Infrastruktur; (4) Keuangan; (5) 
Layanan Kesehatan; (6) Monopoli alamiah.
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Essential Facilities, 
Indirect Evidence, dan 
Pemboikotan sebagai 
Pedoman Selanjutnya

Untuk 2013, KPPU melaksanakan tiga Kajian Hukum 
atas pengembangan pedoman dan beberapa 
substansi undang-undang, yakni terkait Essential 
Facilities, Indirect Evidence, dan Pemboikotan 
(Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999). Pada aspek hukum 
Essential Facilities, KPPU mencoba melihat lebih 
jauh tentang kegiatan yang menghalangi pelaku 
usaha pesaing untuk menggunakan fasilitas 
penting bagi produksi dan distribusi pelaku usaha 
pesaing, dimana hal ini terdapat pada Pasal 19 
tentang Penguasaan Pasar, khususnya Pasal 19 
huruf (a) yaitu menolak dan atau menghalangi 
pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan 
usaha yang sama pada pasar bersangkutan serta 
menolak untuk bertransaksi (refusal to deal). Namun, 
KPPU juga memperhatikan bahwa suatu monopoli 
alamiah tidak selalu berkaitan dengan ketersedian 
suatu fasilitas menjadi fasilitas yang penting. Hal 
yang yang perlu menjadi pertimbangan adalah 
(i) apakah halangan untuk dapat memanfaatkan 
fasilitas penting tersebut akan mempengaruhi 
konsumen  secara langsung atau kompetitor di 
bawahnya secara langsung atau tidak, (ii) apakah 
pembeli dapat memperoleh barang atau jasa di 
tempat lain, dan (iv) apakah barang/jasa tersebut 
sangat penting bagi kelangsungan usaha pembeli.
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Analisa hukum atas Indirect Evidence, menjelaskan secara spesifik dan 
jelas materi kesepakatan antar pelaku usaha, baik bukti-bukti ekonomis 
maupun bukti komunikasi atau pertemuan. Untuk menggunakan bukti 
tidak langsung tersebut, harus terdapat kesesuaian fakta secara utuh, 
yang ditemukan selama proses pemeriksaan perkara. Tetapi KPPU melihat 
bahwa terdapat beberapa kendala dan pertanyaan dari stakeholder dalam 
beberapa hal, seperti apakah indirect evidence ini dapat dinyatakan sebagai 
alat bukti dan apakah indirect evidence yang dimaksud dalam butir kedua 
tersebut termasuk petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999.

Selanjutnya, analisa aspek hukum atas Pemboikotan (Pasal 10 UU No. 5 
Tahun 1999), melihat bahwa salah satu syarat persaingan usaha usaha 
tidak sehat yang paling penting adalah menghalangi kebebasan pelaku 
usaha untuk masuk ke pasar (eliminating freedom to enter the market), 
atau melakukan pemboikotan. Pemboikotan tidak memiliki tujuan lain, 
kecuali melumpuhkan kompetisi. Pemboikotan senantiasa berusaha 
untuk merugikan pesaing dari salah satu pihak yang terlibat dalam 
pemboikotan. 
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“Pada Tahun 
2013, KPPU 
Menjadi Tujuan 
Studi Banding 
Otoritas 
dan Hukum 
Persaingan 
negara ASEAN” 

M. Nawir Messi
(Ketua KPPU) 
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BAB IV PENGEMBANGAN 
NILAI – NILAI 
PERSAINGAN 
USAHA



Laporan Tahunan KPPU 2013 34

Kerjasama dengan 
Lembaga Nasional 
Mengalami 
Peningkatan

Koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
penegak hukum, kementerian dan pemerintah 
daerah merupakan aspek penting dalam 
membangun sistem penegakan hukum 
persaingan terintegrasi (integrated competition 
justice system). Oleh karenanya, pada tahun 
2013, KPPU secara aktif melakukan berbagai 
pendekatan dan kerja sama resmi dengan 
berbagai pihak dalam bentuk suatu Nota 
Kesepahaman. 

Terdapat 9 kerja sama formal yang dibuat 
KPPU pada tahun 2013. Kerja sama tersebut 
meliputi kerja sama dengan penegak hukum lain, 
pemerintah pusat dan daerah, dan universitas. 
Kerja sama penegakan hukum dilaksanakan 
dengan Kejaksaan Agung RI dalam rangka tukar 
menukar informasi/data, kajian/penelitian, 
bantuan tenaga ahli/bantuan hukum dan 
pengembangan sumber daya manusia. Kerja 
sama dengan pemerintah pusat dan daerah 
dilaksanakan dengan Kementerian Hukum dan 
HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan kerja 
sama dengan universitas, dilaksanakan dengan 
berbagai universitas negeri di ibu kota propinsi 
Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, 
dan Sumatera Barat.
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Peranan KPPU 
di Regional 
Meningkat 
Pesat

Pada tataran internasional, tahun lalu Indonesia 
merupakan Ketua Asia Pasific Economic 
Cooperation (APEC). Dalam masa kepemimpinan 
tersebut, Indonesia mengambil tema “Resilient Asia 
Pacific-Engine of Global Growth”, dengan berfokus 
kepada review ulang capaian Bogor Goals yang 
digariskan pada tahun 1994 untuk mencapai 
perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. 
Berbagai komitmen strategis telah dibentuk para 
pimpinan Negara APEC pada pelaksanaan APEC 
Leaders Summit pada bulan Oktober di Nusa Dua, 
Bali. Berbagai komitmen strategis tersebut antara 
lain meliputi perkuatan agenda Bogor Goals, 
peningkatan intra-APEC untuk infrastruktur dan 
perdagangan, peningkatan konektivitas pada 
investasi dan infrastruktur, perkuatan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM), perkuatan ketahanan 
pangan, dan peningkatan sinergi dan kerja sama 
multilateral yang lain.

Kebijakan persaingan usaha merupakan salah satu 
isu yang menjadi perhatian di APEC, khususnya 
dalam mendorong terciptanya persaingan usaha di 
kawasan Asia Pasific.Upaya tersebut dilaksanakan 
melalui forum Competition Policy and Law Group 
(CPLG). Tahun ini, KPPU, sebagai bagian dari 
Keketuaan Indonesia, melaksanakan pertemuan 
rutin tahunan bagi anggota CPLG tersebut. Agenda 
pertemuan difokuskan pada pengembangan 
kapasitas lembaga persaingan usaha di APEC 
dan fasilitasi pertukaran informasi antar lembaga 
persaingan.Berdasarkan kesepakatan, CPLG 
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kembali mengaktifkan program regional 
reminar sebagai bagian dari inisiatif 
APEC’s New Strategy for Structural Reform 
(ANSSR) dalam mengurangi perbedaan 
perkembangan dan pendekatan hukum dan 
kebijakan persaingan di wilayah.

Pada tingkat kawasan Asia Tenggara 
(ASEAN), tahun ini didedikasikan pada 
peningkatan peran KPPU dalam membantu 
persiapan adopsi hukum dan kebijakan 
persaingan di Negara ASEAN. Fokus 
diberikan kepada beberapa Negara, yakni 
Malaysia dalam pengembangan aspek 
kelembagaannya, Laos dalam penyusunan 
konsep hukum persaingannya, dan Thailand 
dalam penyusunan pedoman merger dan 
akuisisinya.

Untuk itu, KPPU pada tahun 2013 
selaku Ketua Work Group on Developing 
Regional Core Competencies (RCC) telah 

menyelesaikan pedoman RCC dan telah 
mengesahkannya pada pertemuan AEGC di 
bulan Maret 2013. RCC merupakan kompilasi 
berbagai kompetensi dan referensi terkait 
yang dibutuhkan lembaga persaingan pada 
tiga aspek, kelembagaan, penegakan hokum, 
dan advokasi.Secara khusus, KPPU juga telah 
mempublikasikan dan mendiseminasikan 
pedoman tersebut kepada counterparts di 
ASEAN dan Indonesia.Diharapkan pedoman 
tersebut dapat menjadi pedoman utama 
lembaga persaingan usaha di ASEAN dalam 
mengembangkan kompetensi yang mereka 
butuhkan dalam meningkatkan kemampuan 
sumber daya internal lembaga.

Pada tahun 2013, KPPU turut berkontribusi 
bagi pengembangan strategi advokasi di 
ASEAN melalui pelaksanaan kegiatan the 
Second Meeting of WG Regional Competition 
Advocacy Strategy pada tanggal 16-17 
Juli 2013 di Bali. Kegiatan ini merupakan 
pertemuan Work Group on Regional Advocacy 
dalam mempersiapkan dua produk, yakni 
situs resmi ASEAN untuk kebijakan dan 
hukum persaingan, dan publikasi standar 
bagi berbagai kegiatan advokasi regional.
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Kerjasama Bilateral 
dengan Lembaga 
Persaingan 
Internasional Mulai 
Dilaksanakan

Pada tataran bilateral, tahun ini merupakan kali 
pertama KPPU mengesahkan kerja sama dengan 
lembaga persaingan serupa di luar negeri. 
Kerja sama bilateral tersebut dilaksanakan 
Korea Fair Trade Commission (KFTC). Kerja 
sama ini sebenarnya merupakan tindak lanjut 
dari pertemuan bilateral antar pimpinan kedua 
lembaga pada bulan Mei 2009 di Jakarta. 
Walaupun hubungan KPPU dan KFTC telah 
terjalin secara intensif sejak tahun 2004, proses 
penyusunan dan pengesahan kerja sama ini 
membutuhkan proses yang tidak sebentar. Kerja 
sama tersebut secara garis besar mencakup 
aspek pertukaran informasi dalam penegakan 
hukum dan pengembangan kapasitas kedua 
lembaga. Kedua aspek tersebut dijalankan dalam 
bentuk notifikasi, konsultasi, pertemuan rutin, 
studi bersama, dan bantuan teknis.

Dalam hubungan antar Negara, Indonesia 
telah memfinalkan chapter terkait kebijakan 
persaingan pada Indonesia-Korea Comprehensive 
Economic Partnership. Perjanjian tersebut pada 
saat disahkan, akan memberikan inisiatif dan 
komitmen bagi kedua Negara untuk menciptakan 
lingkungan bisnis dan investasi yang kompetitif 
dengan mengedepankan aspek transparansi, 
keadilan (fairness), dan keseimbangan perlakuan 
(equal treatment). Dalam konteks yang sama, 
Indonesia masih melanjutkan konsultasi bagi 
chapter persaingan usaha dalam Indonesia-EFTA 
Comprehensive Economic Partnership. Konsultasi 
tersebut masih berupaya menemukan kesamaan 
pandangan pada prinsip utama pasal tersebut, 
yakni aspek perdagangan dalam kebijakan 
persaingan dan measures yang dibutuhkan. 
Diharapkan pada perundingan selanjutnya, kedua 
pihak dapat menemukan solusi tengah bagi 
perbedaan pandangan tersebut.
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KPPU Mendapat 
Perhatian Khusus 
dalam Konteks 
Multilateral

Hubungan multilateral KPPU dilaksanakan melalui 
tiga forum, yakni Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD), United 
Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), dan International Competition Conference 
(ICN). Ketiga forum tersebut memiliki karakter yang 
berbeda.OECD lebih berfokus pada implementasi 
hokum dan kebijakan persaingan yang maju.UNCTAD 
lebih berfokus pada aspek hokum dan kebijakan 
persaingan di Negara berkembang.Sedangkan ICN 
lebih berfokus pada pemberian manfaat dalam 
aspek penegakan hokum.

Tahun ini, KPPU masih merupakan regular observer 
atau participant OECD Competition Committee.
Keanggotaan tersebut dilaksanakan sejak tahun 
2005.Kontribusi dilaksanakan melalui penyampaian 
laporan rutin pada berbagai agenda yang 
dibahas. Secara total pada tahun ini, KPPU telah 
menyampaikan 8 (delapan) kontribusi tertulis. Topik 
yang disampaikan cukup beragam, antara lain terkait 
road fuel, rail sektor, broadcasting, dan contract’s 
allocation. 

Pada tataran UNCTAD, KPPU diberikan tempat yang 
cukup prestige pada pertemuan rutin UNCTAD di bulan 
Juli 2013.Pada sidang yang berfokus pada dampak 
kartel bagi kemiskinan dan priority setting ini, KPPU 
turut diminta secara khusus untuk memberikan 
paparannya terkait isu tersebut.Selain itu, KPPU 
turut menjadi salah satu reviewer dalam 
peer review UNCTAD yang dilaksanakan atas 
Negara Pakistan.Berbagai kontribusi ini menunjukkan 
bahwa KPPU memiliki pengakuan yang cukup tinggi 
di kalangan internasional.
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Kapasitas Internal melalui 
International Best Practices 
Mengalami Peningkatan

Tahun 2013 merupakan tahun yang diprioritaskan bagian 
bagi pemberian referensi internasional sebesar-besarnya 
kepada Anggota KPPU periode ketiga yang menduduki 
jabatannya sejak akhir tahun 2012. Pemberian referensi 
tersebut dilaksanakan melalui kontribusi Anggota KPPU 
pada berbagai kegiatan di berbagai lembaga persaingan 
dan organisasi internasional, yakni Jepang, Jerman, 
dan OECD.Ketiga lembaga dan organisasi internasional 
tersebut diprioritaskan seiring dengan pendekatan 
mereka gunakan yang mampu mendukung kapasitas 
lembaga.

Bagi peningkatan kompetensi staf internal, bagian 
turut memfasilitasi berbagai kegiatan pengembangan 
kapasitas di dalam dan luar negeri. Secara spesifik, tiga 
program dilaksanakan di dalam negeri, yakni (i) Dialogue 
Program between KPPU and Turkish Competition 
Authority; (ii) Workshop on Fundamental Aspects of 
Market Definition; dan (iii) Dialogue Program on Japan’s 
Sub-Contract Act, dengan total penerima manfaat sekitar 
100 (seratus) staf KPPU. 

Kompetensi di luar negeri diwujudkan melalui fasilitasi 
sekitar 15 (lima belas) kegiatan peningkatan kompetensi 
(pelatihan/workshop) di luar negeri. Kegiatan peningkatan 
kompetensi di luar negeri tersebut memberikan manfaat 
bagi sekitar 43 (empat puluh tiga) staf di KPPU.
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KPPU dan AEGC 
Memperkenalkan 
Situs Resmi Terbaru

Dalam area diseminasi dan publikasi melalui media elektronik, tahun ini KPPU meluncurkan 
situs resmi berbahas inggris terbaru (http://eng.kppu.go.id), yang disusun 
berdasarkan berbagai masukan dari stakeholder yang diperoleh dalam international survey 
awareness yang dilaksanakan pada tahun 2012. Pada konteks regional, situs resmi ASEAN 
bagi kebijakan dan hukum persaingan (www.aseancompetition.org) juga telah 
diluncurkan pada tahun ini.Diharapkan kedua media tersebut mampu memberikan referensi 
bagi stakeholder dalam memantau perkembangan implementasi hukum dan kebijakan 
persaingan di Indonesia dan ASEAN.
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Edukasi Publik 
Mengalami 
Peningkatan 
Signifikan

Dalam meningkatkan pemahaman pemerintah, 
pelaku usaha, akademisi, jurnalis, praktisi hukum, 
dan masyarakat umum, KPPU menyelenggarakan 
berbagi kegiatan sosialisasi dan advokasi. Sepanjang 
periode 2013 tercatat 43 kegiatan,  baik berupa 
sosialisasi yang meliputi pengembangan jaringan 
media massa (forum jurnalis), sosialisasi bersama 
dengan lembaga publik, sosialisasi bersama dengan 
parlemen dan pemerintah, pengembangan forum 
persaingan tingkat nasional, sosialisasi bersama 
dengan hakim, sosialisasi bersama dengan lembaga 
terkait dan sosialisasi bersama dengan akademisi. 
Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi 2013 ini 
meningkat lebih signifikan dibandingkan 2012.Hal ini 
tentunya merupakan capaian istimewa dalam kegiatan 
sosialiasi di KPPU yang berhasil terlaksana hampir di 
seluruh daerah di Indonesia.

Dari seluruh kegiatan sosialisasi dan advokasi 
yang diselenggarakan tersebut, sepanjang  2013 
tercatat 1.649 peserta yang ikut berperan serta 
memberikan ide dan saran bagi KPPU. Peserta tersebut 
meliputi kalangan jurnalis, akademisi, pelaku usaha, 
pemerintah, parlemen, hakim dan masyarakat umum.
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Secara garis besar, kegiatan edukasi publik di 
KPPU dibagi menjadi beberapa jenis kegiatan, 
antara lain pelaksanaan berbagai forum di 
pusat dan daerah, perkuatan hubungan dengan 
media, akademisi, dan penegak hukum, serta 
pengembangan kurikulum hukum dan ekonomi 
persaingan usaha.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat 
akan terciptanya persaingan usaha yang 
sehat, tidak hanya dilakukan dengan kegiatan 
sosialisasi, namun juga melalui penyampaian 
informasi kepada publik melalui konsultasi dan 
audiensi. Per tahun lalu, KPPU menerima 40 
audiensi yang mayoritas berasal dari kalangan 
akademisi, 19 permohonan magang, dan 45 
penelitian terkait hukum persaingan usaha. Hal 
ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai 
hukum persaingan usaha sangat dibutuhkan 

dan dapat diterapkan sejak bangku kuliah demi 
mencetak generasi sadar persaingan usaha yang 
sehat.

Upaya lain dalam menegakkan hukum persaingan 
usaha di masyarakat dilaksanakan dengan 
penyampaian informasi dalam forum yang 
diprakarsai oleh para stakeholder, dimana KPPU 
berkontribusi di dalamnya. Tercatat sejumlah 
28 permohonan kontribusi sesi dari KPPU 
selama tahun 2013. Ini menunjukkan bahwa 
peningkatan kesadaran masyarakat dalam 
memahami dunia persaingan usaha tidak mutlak 
menjadi tugas KPPU. Namun, upaya pemahaman 
dunia persaingan usaha juga menjadi inisiatif 
masyarakat dalam menciptakan iklim persaingan 
usaha yang sehat demi terciptanya perekonomian 
negara yang lebih baik.

Jumlah Penerima 
Manfaat dari Kegiatan 
Sosialisasi KPPU 
Tahun 2006 – 2013
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KPPU Semakin 
Bersahabat dengan 
Media Massa dan Sosial

Untuk menegakkan hukum persaingan usaha, KPPU bekerja 
sama dengan media untuk mendiseminasikan undang-
undang persaingan usaha melalui berbagai media sosial, 
seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan sebagainya. 

Sampai saat ini keduanya memiliki jangkauan 
komunikasi dengan masyarakat luas dengan 
cukup baik. Bahkan beberapa perkara yang 
masuk di KPPU diantaranya juga berasal 
dari laporan masyarakat dengan melalui 
sarana sosial media ini. Tercatat saat 
ini, akun twitter KPPU (@KPPU) mampu 
menjangkau publik hingga 161 ribu 
akun. Sedangkan akun facebook (Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha) mampu 
menggapai hingga 2.100 pengguna.

Sejalan dengan penegakan Undang-undang 
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, beberapa 
permasalahan klasik masih terjadi di tingkat pusat dan 
daerah, khususnya tentang kinerja KPPU yang belum banyak 
dikenal masyarakat luas. Beberapa kasus besar seperti kartel 
minyak goreng, monopoli tarif selular, fuel surcharge termasuk 
perkara entry barrier taksi di bandara belum banyak dipahami 
oleh masyarakat.  Rendahnya pemahaman publik terhadap 
UU No. 5 Tahun 1999 dan keberadaan KPPU ini memberikan 
tantangan besar dalam menyusun strategi kehumasan yang 
tepat.
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“Persoalan Status 
Kelembagaan 
KPPU akan 
terus Menjadi 
Sandungan 
tiap Tahun jika 
tidak segera 
diselesaikan” 

Tresna P. Soemardi
(Anggota Komisi KPPU) 
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BAB V PENGUATAN 
KELEMBAGAAN
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Status Kelembagaan 
Mulai Menunjukkan 
Sinyal Positif

Pengembangan kelembagaan KPPU pada 2013 masih terkendala dengan 
persoalan pada status kelembagaan. Jika tidak segera diselesaikan, 
persoalan status kelembagaan KPPU ini akan terus menjadi hambatan 
bagi Sekretariat dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi seperti yang 
diamanatkan oleh UU No. 5 1999. 

Terkait dengan surat kepada Presiden No. 268/K/XII/2010 yang berisi 
tentang pengaturan kelembagaan Sekretariat KPPU, revisi UU No 5 tahun 
1999 bukanlah perkara yang mudah dan mengandung banyak risiko. Satu 
jalan yang kemungkinan bisa dijadikan prioritas adalah melalui perubahan 
Keppres No. 75 tahun 1999 tentang KPPU, yakni pada pasal 12 ayat 2 
dimana ketentuan mengenai organisasi, tugas dan fungsi sekretariat diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Komisi dengan mendapat persetujuan dari 
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 
Berbagai hambatan yang dialami KPPU di atas tidak kemudian membuat 
KPPU menjadi lemah, justru kinerja KPPU sepanjang 2013 ini semakin lebih 
baik, meskin jika dilihat secara kuantitas, jumlah perkara 
yang ditangani KPPU berkurang. Sebagai 
contoh, terhitung sampai dengan 
Desember 2013, dari pengenaan 
denda dan anti rugi atas putusan 
KPPU yang berkekuatan hukum 
tetap, diperoleh nilai sebesar 
Rp 15.661.247.840 dan 
disetorkan ke kas negara sebagai 
Pendapatan Negara Bukan 
Pajak (PNBP). Kinerja luar 
biasa tersebut tidak lepas 
dari koordinasi antar 
biro di KPPU yang cukup 
solid sehingga mampu 
memberikan kontribusi 
maksimal dalam proses 
penegakan hukum 
persaingan. 
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KPPU Memperoleh 
WTP dan ISP 
9001:2008

Berdasarkan arahan Kemenpan dan 
sebagai upaya untuk mendukung reformasi 
birokrasi yang saat ini gencar digalakkan, 
KPPU melaksanakan kegiatan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) sebagai upaya meningkatkan 
laporan kinerja. Dari kegiatan ini, KPPU 
mengalami peningkatan opini pada 
Tahun Anggaran 2012 dibandingkan 
Tahun Anggaran 2011, yakni memperoleh 
predikat dari Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP) menjadi Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). KPPU juga 
telah 100% menindaklanjuti semua 
rekomendasi yang diberikan oleh BPK-
RI, sesuai hasil pemeriksaan Laporan 
Keuangan Sekretariat KPPU TA 2012.
semua capaian ini  membuktikan bahwa 
KPPU memiliki tata kelola keuangan yang 
sehat dan akuntabel. 

Selain capaian WTP, pada 7 Oktober 2013 
KPPU memperoleh Sertifikasi Sistem 
Manajemen Mutu ISO 9001:2008.Hal 
ini merupakan upaya dalam meningkatkan 
transparansi dan kualitas business process 
penatalaksanaan keuangan.
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BAB VI TANTANGAN
KEDEPAN



Laporan Tahunan KPPU 2013 52

Banyak orang berpendapat bahwa tantanganlah yang 
membuat kita lebih hidup. Merekalah mampu memberikan 
energi atau semangat untuk maju. Tantangan harus dihadapi 
dengan tegas, karena mengalah pada tantangan hanya akan 
merubah tantangan (challenge) tersebut menjadi suatu 
hambatan (obstacle). Sesuatu yang membuat kita lebih suka 
berkaca pada keberhasilan masa lalu, dan memalingkan 
muka pada masa depan. Seseorang atau suatu lembaga 
yang seperti itu, hanya akan membanggakan apa yang 
telah dihasilkannya, daripada apa yang hendak dan akan 
dihasilkannya.

Tantangan dapat membuat suatu lembaga lebih maju dan 
selalu memandang ke depan. KPPU sendiri berpikiran 
sama. Tantanganlah yang menjadi bahan bakar untuk lebih 
berkarya di masa mendatang. Saat ini, jika diperhatikan, 
KPPU tengah menghadapi tiga tantangan besar, yakni (i) 
amandemen hukum persaingan usaha; (ii) kewenangan 
baru dalam pengawasan kemitraan; dan (iii) restrukturisasi 
Sekretariat KPPU.
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Amandemen 
Hukum 
Persaingan 
Usaha

Hukum persaingan usaha Indonesia telah menanjak remaja. Usia 
15 tahun bagi suatu lembaga boleh dikatakan matang dalam 
menciptakan hasil yang bernilai tinggi bagi pemangku kepentingannya. 
Implementasi hukum persaingan juga menunjukkan hal yang 
sama. Kita bisa merasakan betapa kompetitifnya suatu sektor yang 
mampu merubah pola berperilaku di masyarakat. Komunikasi dan 
transportasi menjadi mudah dan terjangkau. Barang dapat diperoleh 
tepat waktu dan dengan harga yang lebih terjangkau serta sesuai 
dengan preferensi kualitas yang diinginkan.

Namun implementasi hukum persaingan belum dilaksanakan 
secara optimal. Membandingkan dengan mobil, saat ini kita masih 
di porseneling (gear) kedua. Kewenangan yang terbatas, pasal dalam 
undang-undang yang menciptakan multi-interprestasi, sumber daya 
yang belum berkelanjutan, dan internalisasi yang masih terbatas 
telah menciptakan tantangan tersendiri yang harus diselesaikan. 
Amandemen menjadi pilar utama bagi percepatan motor gerak 
KPPU. Untuk itulah, di paruh kedua tahun 2013, KPPU mulai mengejar 
amandemen UU No. 5/1999 untuk menjadi program prioritas legislasi 
di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses ini akan menemukan 
tantangan yang cukup berat. Lebih karena amandemen tersebut 
harus masuk kepada pembahasan di DPR sebelum masa sidang DPR 
periode tersebut berakhir di tahun 2014. Berbagai upaya advokasi, 
diseminasi, dan diskusi terbatas menjadi senjata khusus KPPU 
dalam mengupayakan proses tersebut. Amandemen juga difokuskan 
pada beberapa isu spesifik seperti kelembagaan dan kewenangan 
penegakan hukum yang lebih. Diharapkan tahun 2014 dapat menjadi 
tahun yang menorehkan garis tegas dan positif bagi perkembangan 
implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia.
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Kewenangan 
Baru dalam 
Pengawasan 
Kemitraan

KPPU di tahun 2008 telah diamanatkan suatu 
kewenangan baru melalui UU No. 20 tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 
Kewenangan tersebut meliputi pengawasan 
kemitraan antara UMKM dengan pelaku usaha 
besar. Dengan kewenangan baru tersebut, maka 
KPPU dapat memeriksa kontrak bisnis antar dua 
jenis pelaku usaha tersebut untuk menghindari 
penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pelaku 
usaha besar. Kewenangan tersebut mulai dapat 
diimplementasikan sejak dikeluarkannya PP No. 17 
tahun 2013 sebagai peraturan pelaksana UU No. 20 
tahun 2008 tersebut. 

Dengan kewenangan baru tersebut, maka setiap 
kontrak bisnis tersebut dapat diajukan ke KPPU 
untuk dapat pertimbangan. Jika terdapat klausa 
yang merugikan UMKM, maka KPPU dapat 
melakukan proses pemeriksaan dan penjatuhan 
sanksi kepada pelaku usaha besar. Besaran 
sanksi dan prosedur pemeriksaan diatur oleh 
peraturan pemerintah tersebut, sehingga tidak 
bisa dielakkan bahwa dalam waktu dekat KPPU 
harus menerbitkan prosedur penanganan perkara 
khusus bagi kemitraan UMKM dengan pelaku usaha 
besar tersebut. Selain instrument hukum, yang 
menjadi tantangan lanjutan untuk kewenangan 
ini adalah penyiapan sumber daya, baik manusia 
maupun keuangan, untuk melaksanakan fungsi ini. 
Mengacu pada pengalaman ekonomi lain dengan 
kewenangan serupa di Asia (khususnya Taiwan 
atau Jepang), tidak tertutup kemungkinan bahwa 
otoritas persaingan usaha akan dibanjiri dengan 
ribuan kontrak untuk dianalisa per tahunnya
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KOMISI 
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

Restrukturisasi 
Sekretariat 
KPPU

Organisasi KPPU saat ini dinilai cukup “gemuk”. 
Bagaimana tidak, saat ini KPPU memiliki lebih dari 
30 (tiga puluh) bagian dengan fungsi tersendiri. 
Permasalahan utama yang sering terjadi di suatu 
organisasi yang lebar adalah, tumpang tindih fungsi. 
Satu fungsi dapat dilakukan oleh fungsi lainnya. Seiring 
dengan niatan KPPU untuk menciptakan organisasi 
yang ramping dan dinamis, sekaligus meningkatkan 
konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) atas 
temuan, maka KPPU menetapkan dalam waktu dekat 
akan merampingkan jumlah pejabat struktural dan 
memberikan fokus pada sektor-sektor prioritas yang 
tercermin dalam struktur organisasi.

Tantangan terbesar dari perubahan yang mungkin 
cukup signifikan ini adalah, keberlanjutan informasi 
yang ada. Berbagai penyesuaian dalam masa transisi 
tidak pelak dapat dihindari, baik dari sisi subtantif 
maupun sumber daya (keuangan dan manusia). Dalam 
masa amademen dan kewenangan baru di atas, tidak 
tertutup kemungkinan KPPU dapat mengalami masa 
transisi yang tidak sebentar.

Berbagai tantangan di atas merupakan pekerjaan 
rumah yang harus diselesaikan pada tahun 2014. 
Jika seluruh tantangan tersebut bisa diatasi, maka 
tidak tertutup kemungkinan KPPU akan berlari sangat 
kencang di tahun-tahun mendatang, dan dipastikan 
akan mampu menjadi pilar utama dalam mengawal 
proses persaingan usaha pasca integrasi ekonomi 
ASEAN yang akan efektif  setelah tanggal 31 Desember 
2015.
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LAMPIRAN
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MEDIA
PUBLIKASI

LAMPIRAN
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NEWSLETTER
Newsletter KPPU merupakan media 
publikasi berbahasa Inggris yang 
diterbitkan secara berkala
Tersedia di www.kppu.go.id

JURNAL
Terbitan ilmiah yang merupakan 
kumpulan tulisan terbaik dari 
internal KPPU
Tersedia di www.kppu.go.id 

KOMPETISI
Majalah KPPU merupakan 
media publikasi berbahasa 
Indonesia yang diterbitkan 
secara berkala
Tersedia di www.kppu.go.id 
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LAPORAN
KEUANGAN

LAMPIRAN
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Ringkasan Laporan Keuangan KPPU
Tahun Anggaran 2013
(Telah Diaudit)

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang 
mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian 
Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah salah satu Lembaga yang berkewajiban 
menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, 
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengacu pada Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/
PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Direktur 
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan 
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun Anggaran 
2013 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun 
kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya 
untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga 
terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan 
Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, April 2014
Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua,

 

Muhammad Nawir Messi



Laporan Tahunan KPPU 2013 62

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 
31 DESEMBER  2013 dan 31 DESEMBER 2012

Uraian
Catatan 

31 Desember 2013
31 Desember 

2012

Anggaran Realisasi 

% Realisasi 

terhadap 

Anggaran

Realisasi

PENDAPATAN

I
Penerimaan Negara Bukan 

Pajak
B.2.1 0 16.115.519.084 0 8.870.120.117

Jumlah Pendapatan 0 16.115.519.084 0 8.870.120.117

BELANJA

I Belanja Transaksi Kas

1 Belanja Pegawai B.2.2.1.1 25.278.000.000 21.412.988.153 84,71 21.682.495.000

2 Belanja Barang B.2.2.1.2 85.042.694.000 76.976.179.943 90,51 69.950.997.742

3 Belanja Modal B.2.2.1.3 3.037.581.000 3.026.767.225 99,64 6.448.203.373

Jumlah Belanja B.I 113.358.275.000 101.415.935.321 89,64 98.081.696.115

II Belanja Transaksi Non Kas

1 Belanja Pegawai Non Kas 0 0 0

2 Belanja Barang Non Kas 0 17.557.017.055 0

3 Belanja Modal Non Kas 0 0 0

Jumlah Belanja B.II 0 17.557.017.055 0

Jumlah Belanja Negara 113.358.275.000 101.415.935.321 104,95 98.081.696.115

Keterangan: Nominal dalam Rupiah
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NERACA PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Nama Perkiraan Catatan 31 Desember 2013 31 Desember 2012 Kenaikan/ 

Penurunan

Aset - 18.782.243.631 40.060.880.719 (21.278.637.088)

Aset Lancar C.2.1 3.179.758.728 5.315.893.884 (2.136.135.156)

Piutang Bukan Pajak C.2.1.1 47.176.671.490 49.939.919.330 (2.763.247.840)

Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.2.1.1.1 (44.837.671.490) (45.829.210.160) 991.538.670

Piutang Bukan Pajak (Netto) C.2.1.1.2 2.339.000.000 4.110.709.170 (1.771.709.170)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

C.2.1.2 177.522.930 178.941.115 (1.418.185)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

C.2.1.2.1 (165.072.930) (178.941.115) 13.868.185

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 

(netto)

C.2.1.2.2 12.450.000 0 12.450.000

Persediaan C.2.1.3 828.308.728 1.205.184.714 (376.875.986)

Aset Tetap C.2.2 9.035.489.642 25.189.633.646 (16.154.144.004)

Peralatan dan Mesin C.2.2.1 24.255.526.071 23.420.934.919 834.591.152

Aset Tetap Lainnya C.2.2.2 1.865.512.429 1.768.698.727 96.813.702

Akumulasi Penyusutan (17.085.548.858) 0 (17.085.548.858)

Piutang Jangka Panjang C.2.3 0 0 0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 

Tuntutan Ganti Rugi

C.2.3.1 6.445.462 7.536.370 (1.090.908)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - 

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 

Tuntutan Ganti Rugi

C.2.3.1.1 (6.445.462) (7.536.370) 1.090.908

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 

Tuntutan Ganti Rugi (netto)

C.2.3.1.2 0 0 0

Aset Lainnya C.2.4 6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928)

Aset Tak Berwujud C.2.4.1 6.566.995.261 9.231.159.346 (2.664.164.085)

Aset Lain-lain C.2.4.2 0 324.193.843 (324.193.843)

Kewajiban 23.121.289 233.049.151 (209.927.862)

Kewajiban Jangka Pendek C.2.5 23.121.289 233.049.151 (209.927.862)

Utang Kepada Pihak Ketiga 23.121.289 233.049.151 (209.927.862)

Ekuitas Dana 18.759.122.342 39.827.831.568 (21.068.709.226)

Ekuitas Dana Lancar C.2.6 3.156.637.439 5.082.844.733 (1.926.207.294)

Cadangan Piutang C.2.6.1 2.351.450.000 4.110.709.170 (1.759.259.170)

Cadangan Persediaan C.2.6.2 828.308.728 1.205.184.714 (376.875.986)

Dana yang harus Disediakan untuk 

Pembayaran Utang Jangka Pendek

C.2.6.3 (23.121.289) (233.049.151) 209.927.862

Ekuitas Dana Investasi C.2.7 15.602.484.903 34.744.986.835 (19.142.501.932)

Diinvestasikan dalam Aset Tetap C.2.7.1 9.035.489.642 25.189.633.646 (16.154.144.004)

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya C.2.7.2 6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928)

Total Kewajiban dan Ekuitas Dana 18.782.243.631 40.060.880.719 (21.278.637.088)

Keterangan: Nominal dalam Rupiah
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Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Jalan Ir. H. Juanda 36
Jakarta 10120
Indonesia

Telepon : 62-21-350 7015, 350 7016, 350 7043
Faksimili : 62-21-350 7008
email : infokom@kppu.go.id

Kantor Perwakilan Daerah KPPU

Surabaya
Gedung Mandiri
Jl Basuki Rahmat no 129-137
Lt. 7, Ruang 703
Surabaya 
60271
Telp.  : 031-545 4146, 534 4410
Faks  : 031-5341949
email  : kpd_surabaya@kppu.go.id

Medan
Jalan. Ir. H. Juanda No. 9A 
Medan
Sumatera Utara
Telp. : 62-61-414 8603
Fax. : 62-61-414 8603
email  : kpd_medan@kppu.go.id

Balikpapan
Gedung BRI Lantai 8
Jalan Sudirman No. 37 
Balikpapan 76112
Kalimantan Timur
Telp.  : 62-542-730 373
email  : kpd_balikpapan@kppu.go.id

Makassar
Gd. Menara Bosowa Lt. 8 Unit A 
Jl. Jenderal Sudirman No. 5 
Makassar
Telp.  : 62-411-3681193, 62-411-3681195 
Faks.  : 62-411-3681194
email  : kpd_makassar@kppu.go.id

Batam
Gedung Graha Pena Lt 3A 
Jl. Raya Batam Center Teluk Tering,
Nongsa - Batam 29461, Kepulauan Riau
Telp.  : 62-778-469337, 62-778-469 433
email  : kpd_batam@kppu.go.id

Sekretariat KPPU 
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