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VISI, MISI & NILAI-NILAI DASAR KPPU

Terwujud ekonomi nasional yang efisien dan 
berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat.

VISI

• Pencegahan dan Penindakan
• Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha
• Penguatan Kelembagaan

MISI

• Profesional
• Independen
• Kredibel
• Transparan
• Bertanggung jawab

NILAI-NILAI DASAR KPPU

KATA PIMPINAN
Tidak terasa KPPU kini telah menginjak usia 
yang ke 17, sudah memasuki usia dewasa. 
Usia 17 tahun merupakan usia yang tepat 
untuk melihat kembali ke belakang dan 
bertanya kepada diri sendiri, “hal signifikan 
apa yang telah dilakukan”. Usia yang sudah 
cakap, matang dan bertanggungjawab untuk 
bertindak dan memberikan sumbangsih 
bagi negeri. Kepemimpinan kami sejak 2012 
terasa sangat singkat sekali, seiring waktu 
yang berjalan setiap jejak ditempa dalam iklim 
persaingan yang dinamis. Banyak tantangan 
yang kami hadapi, Namun demikian, setiap 
tantangan tidak membuat surut niat kami 
untuk terus memberikan yang terbaik bagi 
negeri, menjadi wasit persaingan sekaligus 
membela kepentingan masyarakat luas. 
Tantangan bagi kami bukan rintangan, 
justru memberikan pembelajaransebagai 
modal untuk tumbuh kuat dan siap untuk 
menghadapi tantangan yang lebih besar lagi.
Dari tahun ke tahun dengan konsisten kami 
berusaha untuk memberikan yang terbaik 
bagi dunia usaha. Secara umum tujuan 
KPPU selaras dan sinergis dengan arah 
pembangunan nasional, khususnya di bidang 
ekonomi. Dalam RPJMN III, KPPU sebagai 
otoritas pengawasan dan penegakan hukum 
persaingan usaha memiliki peran yang sangat 
sentral bagi terwujudnya iklim persaingan 
usaha yang sehat sehingga diharapkan dapat 
mendukung peningkatan daya saing dan 
selanjutnya akan mendorong terwujudnya 
kemandirian ekonomi. Sesuai dengan mandat 
Presiden RI, KPPU juga diharapkan dapat 
berperan aktif dalam pengendalian inflasi 
nasional, dan dengan sangat aktif KPPU telah 
menunaikan mandat tersebut.
Selain itu, tujuan KPPU tidak lain adalah untuk 
dapat menjadi salah satu agen perubahan, 
bekerjasama dan bersinergi dengan institusi 

lain untuk mencapai tujuan pembangunan 
nasional. Sebagaimana yang tercermin dalam 
Laporan tahunan ini, disajikan informasi 
kepada masyarakat luas tentang pencapaian2 
dalam bidang penegakan hukum, bidang 
pencegahan, pengawasan kemitraan dan 
penilaian terhadap merger dan akuisisi. 
Konsentrasi kami terutama terhadap seluruh 
sektor yang menguasai hajat hidup orang 
banyak dan memberikan pengabdian terbaik 
kami bagi ibu pertiwi.
Masih banyak pekerjaan rumah yang tertunda 
yang harus segera diselesaikan. Penguatan 
kelembagaan menjadi PR utama dan sangat 
urgen untuk diselesaikan, tanpa lembaga 
yang kuat sangat mustahil untuk dapat 
menyelesaikan seluruh permasalahan yang 
ada. Perjalanan panjang amandemen UU No. 
5/ 1999 yang sudah mulai diinisasi sejak 1 
dekade yang lalu harus mendapatkan prioritas 
utama. Amandemen merupakan satu-satunya 
cara untuk memberikan kepastian hukum 
sekaligus stimulus bagi persaingan usaha yang 
sehat di Indonesia.
Dalam kesempatan ini juga kami 
menghaturkan ucapan terima kasih 
kepada seluruh Pihak sehingga KPPU 
berkesempatan mendapat tempat dihati 
masyarakat baik di dalam negeri maupun 
di luar negeri. Kedepannya peningkatan 
kerjasama dan sinergi antar instansi mutlak 
untuk dilakukan agar internalisasi nilai-nilai 
persaingan usaha dapat tercapai dengan 
efektif. Terima kasih juga tidak lupa kami 
ucapkan kepada akademisi dan media yang 
telah sangat berperan dan menjadi sentra 
dalam mendukung setiap aktivitas dan 
keberlangsungan lembaga ini.

Salam Persaingan!!
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SEKILAS KPPU

Muhammad Syarkawi Rauf merupakan 
anggota KPPU termuda periode 2012 – 2017. 
Syarkawi yang merupakan lulusan Fakultas 
Ekonomi (1999) Universitas Hassanudin ini 
sampai sekarang masih aktif sebagai pengajar 
di almamaternya. Sejak 2005 – 2006 Syarkawi 
juga pernah aktif sebagai Junior Advisor di 
UNSFIR – UNDP (United Nation Support Facility 
for Indonesia Recovery) sebagai Junior Advisor 
di bidang kebijakan industri. Sebagai akademisi 
ekonomi yang dahulunya aktif sebagai Senat 
di Universitas Hassanudin, Syarkawi juga 
terdaftar sebagai Chief Economist Bank 
Negara Indonesia (BNI) Makassar. Syarkawi 
meraih gelar Doktor Ekonomi di Universitas 
Indonesia pada 2008 dengan disertasinya 
yang berjudul International Risk Sharing dan 
Integrasi Keuangan: Studi Empiris di Negara 
ASEAN.

Profil Anggota KPPU

M. Syarkawi Rauf
KETUA KPPU

R. Kurnia Sya’ranie, terpilih menjadi Komisioner 
KPPU periode 2012-2017. Kurnia menjadi 
bagian dalam penyusunan Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Tidak Sehat. Namun perannya di KPPU 
tidak berhenti disitu saja, Kurnia menjadi 
Pejabat Sementara Direktur Eksekutif pada 
periode 2000-2001, kemudian menjadi 
Direktur Penyelidikan dan penegakkan Hukum 
periode 2001- 2007, Direktur Eksekutif 
Sekretariat KPPU periode 2007- 2009, Staf Ahli 
Komisi di Bidang Hukum periode 2009- 2011, 
dan Plt. Sekretaris Jenderal KPPU periode 
2011-2012.

R. Kurnia Sya’ranie
WAKIL KETUA KPPU
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Sukarmi menjadi dosen tetap Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya, Malang, sejak 
1991 pada mata kuliah Hukum Perdagangan 
Internasional, Hukum Kontrak, dan Hukum 
Perbankan. Aktif menulis publikasi dan karya 
ilmiah tentang Hukum dan Regulasi Anti 
Dumping, serta Kontrak Elektronik. Sukarmi 
adalah anggota Tim Kajian Amandemen 
UUD 1945 dan Pusat Penelitian Peran 
Wanita, juga sebagai Ketua Lembaga Riset 
Perbankan Daerah sekaligus Koordinator 
Magister Kenotariatan Program Pasca 
Sarjana Universitas Brawijaya. Sukarmi adalah 
Komisioner periode pertama masa jabatan 
2006-2011 yang sempat menjadi wakil ketua 
KPPU periode 2010-2011 dan saat ini Sukrmi 
terpilih kembali menjadi Komisioner KPPU 
untuk periode kedua.

Sukarmi 
ANGGOTA KPPU

Tresna P. Soemardi terpilih kembali sebagai 
Anggota KPPU periode 2012 – 2017 setelah 
sebelumnya menjadi Anggota KPPU periode 
2006 – 2012. Selama di KPPU Tresna pernah 
menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi (periode 
2008 – 2009) serta Ketua Komisi (periode 
2010 – 2011). Mengawali karir sejak Tahun 
1980 di PT. United Tractors.  Tahun 1982, 
Tresna beralih ke dunia penelitian dan 
pengembangan di BPPT. Sampai akhirnya 
Tresna memilih profesi sebagai Dosen di 
Fakultas Teknik Universitas Indonesia sejak 
1983 sampai menjadi Guru Besar pada 
Tahun 2005. Tresna juga membimbing senior 
Pascasarjana Ilmu Manajemen FEUI dalam 
bidang Inovasi dan StrategicManagement. 
Tresna pernah ditugaskan sebagai Kepala 
Badan Perencanaan dan Pengembangan FTUI 
(1997-2001), Direktur Kelembagaan UI-BHMN 
(2002 – 2004), dan Direktur Badan Kemitraan 
Ventura UI yang akhirnya menjadi PT. Daya 
Makara UI dengan jabatan terakhir sebagai 
Deputi Direktur.

Tresna P. Soemardi
ANGGOTA KPPU
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Saidah Sakwan merupakan mantan Anggota 
DPR RI Komisi X dan Komisi VI periode 2006 
– 2009. Pernah menjabat sebagai Direktur
Institute for Research and Community 
Development Studies (IRCOS) Jakarta dari 
2003. Dalam perjalanan kariernya, Saidah 
pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri 
Negara Pemberdayaan Perempuan pada 
2001 – 2003 dan pernah menjadi Konsultan 
Komunikasi Bank Indonesia untuk program 
desiminasi sosialisasi sistem kliring perbankan 
Bank Indonesia dan audit bank sentral yang 
akuntabel pada 2003- 2004. Ibu dua anak 
ini juga aktif dalam berbagai organisasi yaitu 
sebagai Sekretaris Jenderal DPP Gerakan 
Persatuan Perempuan Kosgoro 1957 dan 
Pengurus Ikatan Alumni Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saidah Sakwan M.A.
ANGGOTA KPPU

Kamser Lumbanradja, pria kelahiran Samosir 
56 tahun yang lalu, hijrah dan melanjutkan 
pendidikannya di Jakarta pada 1973. Pada 
1988, Kamser meraih gelar Master of Business 
Administration (MBA) di Institute Manajemen 
Prasetya Mulya, Jakarta. Latar belakang 
pendidikan dan jiwa entrepeneur menjadikan 
Peserta World Young Entrepreneurs Leaders 
Forum, Junior Chamber International Academy 
di Kurashiki Jepang (1996) , semakin mantap 
menjalankan karirnya di dunia bisnis. Kamser 
pernah menjadi Direktur di PT. Angsa 78 
(Engineering, Procurement and Construction) 
pada periode 2003-2007, dipercaya menjadi 
Business Development di PT. Citra Buana Intan 
(Minerals and Coal Mining, property Developer 
and Hotel) pada periode 2007-2011, kemudian 
menjadi Direktur PT. Celebes Synergy Utama 
periode 2010-2011.

Kamser Lumbanradja
ANGGOTA KPPU
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Chandra Setiawan mulai bekerja di lingkungan 
bisnis spesialisasi bidang akuntansi, kepala 
bagian Keuangan, manajer keuangan, 
controller di perusahaan kontraktor, sampai 
terjun di bidang penyewaan gedung dan hotel 
pernah digelutinya. Sejak berkarir sebagai 
dosen, Chandra pernah terlibat pada jabatan 
struktural sebagai direktur eksekutif, wakil 
ketua rektor dan sampai akhirnya sebagai 
rektor selama 6 tahun di dua institusi, yaitu 
Institut Bisnis dan Infomartika Indonesia 
(2001 – 2006) dan President University (2012 – 
2015). Chandra juga pernah menjadi anggota 
(komisioner) Komnas HAM selama 5 tahun 
(2002 – 2007). Sebagai sosok yang aktif di 
bidang penegakan HAM, Chandra juga pernah 
sebagai Direktur Eksekutif pada Festival 
Perdamaian Global Asia Pacific 2010. Dia juga 
salah satu pendiri dari Konferensi Indonesia 
untuk Agama dan Perdamaian (ICRP).

Chandra Setiawan 
ANGGOTA KPPU
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Sambutan Sekretaris Jenderal 
Charles Panji Dewanto

Masih tentang Kartel dan Upaya 
Pencegahan
Mungkin banyak orang yang tidak percaya 
bahwa dampak dari kejahatan kartel sangat luar 
biasa. Di beberapa negara kejahatan ini masuk 
dalam kategori extra ordinary crime yang 
artinya, Kartel sangat berbahaya bagi 
keberlangsungan perekonomian sebuah 
negara. Dampak kerugian yang ditimbulkan 
sangat besar bukan saja yang dapat dihitung 
secara materi namun non-materi seperti 
misalnya hilangnya kesempatan bagi pelaku 
usaha baru, mengurangi bahkan menghilangkan 
persaingan, efisiensi dan inovasi. Adapun 
dampak langsung kepada konsumen adalah 
semakin terbatasnya pilihan dan tingginya 
harga. Pemerintah pun tampaknya sudah geram 
terhadap perilaku para kartelist ini, dalam satu 
kesempatan, Presiden Joko Widodo secara 
khusus menugaskan KPPU untuk menindak 
setiap pelaku kartel. Bahkan dalam kesempatan 
terpisah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
mengibaratkan kartel ini seperti penyakit 
jantung yang menyumbat aliran arah ke seluruh 
tubuh, sungguh sebuah penyakit kronis. Dalam 
satu dekade ini KPPU sangat konsen dalam 
“memburu” kartel, langkah penegakan hukum 
sekaligus monitoring terhadap beberapa 
aktivitas bisnis yang berpotensi menjurus ke 
kegiatan kartel terus dilakukan. Dalam kurun 
waktu 2012 s.d 2017 KPPU setidaknya sudah 
menangani tidak kurang dari 18 perkara kartel. 
Ditengah kewenangan yang terbatas, tampaknya 
sedikit tertatih untuk memburu kartelist ini. 
Keterbatasan kewenangan itu seharusnya dapat 
dijawab melalui 

amandemen UU No.5/ 1999, sesuatu yang 
sudah sangat dinanti nantikan sejak 10 tahun 
terakhir ini. Penambahan kewenangan dan 
penguatan kelembagaan sebuah hal mutlak 
yang harus diberikan kepada KPPU sebagai 
lembaga yang saat ini sudah menginjak 
dewasa, 17 tahun. Sebuah kado yang tidak saja 
dinantikan oleh KPPU, namun bagi seluruh 
rakyat indonesia yang masih memiliki impian 
terhadap indahnya iklim usaha dengan nuansa 
pelangi persaingan.
Sementara itu upaya preventif terus dilakukan, 
di awal tahun 2017 ini resmi digulirkan 
program kepatuhan (compliance program) 
terhadap UU No.5/1999. Sebuah program yang 
digagas oleh KPPU untuk mencegah perilaku 
persaingan tidak sehat. Sebuah langkah self 
detection/assessment terhadap kemungkinan 
melakukan pelanggaran. 
Ini sebuah kesempatan baik bagi pelaku-pelaku 
usaha agar dapat bersaing sehat ditengah iklim 
perekonomian yang semakin membaik. 
Sebanyak 20 saran pertimbangan dari berbagai 
bidang telah disampaikan kepada pemerintah. 
Diharapkan melalui surat saran dan 
pertimbangan ini terjadi perubahan terhadap 
perilaku pelaku usaha dalam berinteraksi di 
dalam pasar. Tak lupa penilaian merger dan 
akuisisi yang menjadi early warning dari adanya 
konsentrasi dalam pasar terus dilakukan, 
sepanjang tahun 2017 ini sudah dilakukan 
sebanyak 44 penilaian merger dan akuisisi. 
Tak lupa tugas baru dalam pengawasan 
kemitraan sebagaimana amanat UU No. 20 
tahun 2008 pun menjadi konsen kami, ditahun 
pertama kelahirannya, pengawasan kemitraan 
ini ibarat berlari, banyak sekali yang sudah 
dihasilkan diantaranya pembentukan satgas 
kemitraan antar kementerian, melakukan 
advokasi kemitraan baik dengan pelaku usaha 
maupun dengan pemangku kebijakan dan tak 
lupa pengelolaan basis data dan informasi 
tentang UMKM dan usaha besar.
Tugas-tugas besar yang harus diemban KPPU 
tentunya membutuhkan dukungan dari semua 
kalangan, kerjasama dan sinergi dengan 
seluruh stakeholder mutlak untuk ditingkatkan. 
Untuk itu kedepan KPPU akan terus 
mengembangkan kerjasama dengan seluruh 
pihak baik di dalam maupun di luar negeri, 
demi terciptanya iklim persaingan usaha yang 
sehat bagi dunia usaha Indonesia.

Bebas kartel Indonesia makmur !!
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Struktur Organisasi KPPU
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PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah 
hadir lebih dari 17 tahun untuk memberantas 
praktek persaingan usaha yang melanggar 
dan tidak sejalan dengan Undang- Undang 
Nomor 5 Tahun 1999. Namun, beberapa 
tahun terakhir Visi dan Misi KPPU tidak hanya 
soal penegakan hukum tetapi fokus pada 
tindakan pencegahan dan penindakan dalam 
rangka mengubah tindakan dan perilaku dari 
berbagai elemen agar lebih memahami terkait 

Pada rentang waktu bulan Januari 2017 
– Desember 2017, KPPU telah menerima
laporan dari masyarakat sebanyak 153 
(seratus lima puluh tiga) laporan, meliputi 
laporan yang diterima oleh KPPU Pusat dan 
Kantor Perwakilan Daerah (KPD). Adapun 
rincian laporan yang diterima KPPU selama 
Tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut 
ini:

Laporan-laporan tersebut diproses dan 
ditindaklanjuti sesuai dengan proses 
penanganan laporan yang berlaku di KPPU 
yaitu berdasarkan Perkom Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Tata Cara Penanganan 
Perkara. Banyaknya laporan yang tidak 
dapat dilanjutkan ke proses penyelidikan 
karena setelah dilakukan proses klarifikasi 
laporan, sebagian besar laporan yang masuk 
tidak memenuhi kelengkapan administrasi 
laporan dan/atau tidak ditemukan bukti awal 
adanya dugaan pelanggaran. Selain yang 
bersumber dari laporan masyarakat, KPPU 
dapat melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha berdasarkan inisiatif sendiri 
yang bersumber dari Penelitian Perkara 
Inisiatif. Selama tahun 2017 KPPU menangani 
31 (tiga puluh satu) perkara inisiatif baik 
berupa penelitian dugaan pelanggaran pada 
tender maupun non tender. Perkembangan 
tindak lanjut laporan dan penelitian perkara 
inisiatif yang di tangani KPPU dapat dilihat 
pada gambar berikut ini: Hasil dari Klarifikasi 

persaingan usaha yang sehat. Meskipun 
konsentrasi lebih mengedepankan pada 
pencegahan, tetapi tidak meninggalkan 
tugas dan wewenang KPPU untuk melakukan 
tindakan penegakan hukum. Sebagaimana 
diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 bahwa 
tugas dan wewenang KPPU dalam penegakan 
hukum meliputi penerimaan laporan, 
pengawasan, penyelidikan, pemberkasan, 
pemeriksaan perkara, putusan dan litigasi.
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Selama tahun 2017 terdapat 32 (tiga puluh 
dua) perkara berjalan dan lebih dari 70% 
dari perkara tersebut atau sebanyak 20 (dua 
puluh) perkara sudah diputuskan.

 Berdasarkan Pasal 44, UU No. 5 Tahun 1999 
terhadap putusan KPPU dapat dilakukan 
upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri. 
Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan 
kepada Pengadilan Negeri selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari setelah 
menerima pemberitahuan putusan tersebut. 
Sepanjang tahun 2017  dari dua belas putusan 
KPPU yang diajukan proses keberatan ke 
Pengadilan Negeri (PN), delapan putusan 
dikuatkan oleh PN dan sisanya dikalahkan, 
artinya sebanyak hampir 70% Putusan KPPU 

dikuatkan oleh Pengadilan Negeri. Namun 
tidak demikian di tingkat kasasi, sebanyak 
4 Putusan KPPU tidak dikuatkan dan hanya 
1 putusan dikuatkan. Sebaliknya di proses 
Peninjauan Kembali (PK), sebanyak 5 Putusan 
KPPU dikuatkan. Berikut data perbandingan 
pengajuan Keberatan di PN, Kasasi di MA dan 
proses PK selama tahun 2017:

Beberapa putusan komisi yang dikuatkan 
Pengadilan Negeri atas keberatan yang 
diajukan pelaku usaha pada  tahun 2017 
sebagaimana berikut:
1.Perkara No. 15/KKPU-I/2014 tentang
Pelanggaran Pasal 22 UU NO. 5 Tahun 1999 
terkait Pengadaan Bus Transjakarta (Medium 
Bus, Single Bus dan Articulated Bus);
2.Perkara No. 04/KPPU-I/2016 tentang
Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 
1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri 
Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC 
di Indonesia;
3.Perkara No. 10/KPPU-I/2015 tentang
Pelanggaran Pasal 11 Dan Pasal 19 Huruf 
c UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat Dalam Perdagangan Sapi Import di 
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi 
(Jabodetabek).  

Selama tahun 2017 Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetorkan ke 
kas Negara oleh KPPU dari denda persaingan 
usaha atas perkara yang telah berkekuatan 
hukum tetap (inkracht) dan yang masih dalam 
proses upaya hukum adalah sebesar Rp 
112.024.713.544,- (seratus dua belas miliar 
dua puluh empat juta tujuh ratus tiga belas 
ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), 
dengan perincian sebagai berikut:

Laporan dan Penelitian Perkara Inisiatif yang 
memenuhi kelengkapan dan ditemukan bukti 
awal akan dilanjutkan ke tahap Penyelidikan. 
Total penyelidikan berjalan pada tahun 2017 
sebanyak 67 (enam puluh tujuh) penyelidikan. 
Dari total penyelidikan tersebut, terdapat 21 
(dua puluh satu) penyelidikan yang dilanjutkan 
ke tahap pemberkasan.
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PNBP ini bersumber dari beberapa Perkara 
yang sudah diputuskan beberapa tahun yang 
lalu yang sudah diajukan keberatan di PN, 
kasasi di MA maupun yang sudah melalui 
proses Peninjauan Kembali. Sampai akhir 
tahun 2017, piutang denda yang belum 
dapat disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 
159.115.802.110. Saat ini, KPPU melakukan 
monitoring pelaksanaan putusan terhadap 
78 putusan sebagaimana dapat dilihat pada  
tabel di bawah ini:
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Terdapat 20 Surat saran dan pertimbangan 
KPPU yang diberikan kepada pemerintah 
selama tahun 2017, antara lain terdiri saran 
KPPU pada sektor energy, transportasi, 
keuangan , pangan dan kesehatan. 
Perbandingan jumlah saran pertimbangan 
KPPU berdasarkan sektor dapat dilihat pada 
gambar berikut ini:   

Saran dan Pertimbangan

PENCEGAHAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Upaya pencegahan tentunya menjadi salah 
satu program prioritas KPPU, bagaimanapun 
juga mencegah akan lebih baik darimengobati. 
Untuk melaksanakan program itu berbagai 
kegiatan telah dilakukan yang pada 
pokoknya bertujuan agar internalisasi 
nilai-nilai persaingan usaha dapat terwujud. 
Saran pertimbangan kepada Pemerintah 
merupakan salah satu yang dikedepankan. 
Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah baik pusat maupun daerah yang 
anti persaingan, tidak luput dari pengawasan 
KPPU. 
Selain itu, program kepatuhan terhadap UU 
No. 5 Tahun 1999 atau biasanya disebut 
Competition Compliance Program (CCP) tahun 

ini mengambil peran sentral dalam upaya 
pencegahan. Program yang telah digagas 
dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini efektif mulai 
bergulir sejak awal tahun 2017. Merger dan 
Akuisi juga menjadi rutinitas dalam upaya 
untuk mencegah adanya konsentrasi pasar 
yang tinggi yang berpotensi berdampak 
terhadap persaingan usaha yang sehat. Tahun 
2017 ini juga menjadi tahun pertama bagi 
pengawasan kemitraan yang merupakan 
amanah UU No 20 tahun 2008 Tentang 
UMKM. Pengawasan terhadap usaha mikro 
kecil dan menengah menjadi hal penting 
seiring dengan program Pemerintah untuk 
memberdayakan UMKM dalam perekonomian 
nasional.
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Salah satu saran dan pertimbangan KPPU 
yang telah dikeluarkan terkait sektor 
transportasi yaitu Saran terkait dengan 
permasalahan kehadiran pelayanan jasa taksi 
berbasis aplikasi online. Surat Saran dan 
Pertimbangan tersebut disampaikan kepada 
Presiden terkait dengan Revisi Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang 
dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak 
Dalam Proyek. 
Dalam saran tersebut, KPPU mendukung 
Pemerintah untuk menetapkan pengaturan 
yang sama dan berlaku bagi semua pelaku 
usaha penyedia jasa taksi, baik itu penyedia 
jasa angkutan taksi maupun taksi online yang 
dikategorikan sebagai angkutan sewa khusus. 
KPPU juga mendukung Pemerintah Pusat/
Daerah berdasarkan kewenangannya 
menetapkan besaran tarif batas atas, tetapi 
tidak menetapkan tarif batas bawah, dan juga 
tidak perlu mengatur pembatasan (kuota) 
terhadap jumlah armada taksi yang dapat 
beroperasi di suatu daerah sehingga perlu 
penguatan pengawasan pemerintah terhadap 
pemegang lisensi penyedia jasa taksi. 
Terkait dengan kebijakan pemerintah yang 
mewajibkan STNK kendaraan taksi online 
yang harus atas nama badan hukum, KPPU 
berpendapat bahwa kebijakan tersebut 
harusnya dihapus dikarenakan hal tersebut 
memiliki makna pengalihan kepemilikan dari 
perseorangan kepada badan hukum . 

Pemerintah perlu mendorong 
pengembangkan regulasi yang dapat 
mengakomodasi perkembangan teknologi 
dengan mengembangkan regulasi yang 
mengakomodasi perkembangan teknologi 
serta mendorong sektor yang mampu 
memberikan ruang yang luas bagi masyarakat 
untuk berusaha (seperti taksi online)
Terakhir, KPPU berpendapat bahwa 
Pemerintah harus menetapkan sebuah 
standar pelayanan minimal yang terperinci 
dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha 
penyedia jasa taksi.
Saran lain yang telah dikeluarkan oleh 
KPPU adalah Saran yang terkait kebijakan 
Pengendalian Lalu Lintas Dengan Pembatasan 
Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan 
Berbayar Elektronik yang ditujukan kepada 
Gubernur DKI dalam Pergub DKI Jakarta 
Nomor 25 Tahun 2017. Hal ini dimaksudkan 
agar kebijakan tersebut terbuka dan tidak 
menjadi hambatan bagi pelaku usaha tertentu. 

Saran KPPU atas Kebijakan 
Industri Baja
KPPU juga aktif dalam memberikan saran 
pertimbangan bagi pengenaan bea masuk 
anti dumping yang disampaikan oleh 
Menteri Perdagangan, khususnya terkait 
pengaruh pemberian bea masuk kepada 
pelaku usaha yang berpotensi dominan 
di pasar. Sebagai informasi, Pemerintah 
Indonesia bermaksud memberikan tindakan 
pengamanan perdagangan (Safeguards) dalam 
bentuk bea masuk anti dumping atas impor 
Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan 
Paduan (BjLAS), guna menghadapi tekanan 
dumping dari ekspor baja yang dilakukan ke 
Indonesia. Dalam surat Menteri Perdagangan 
Nomor 615/M-DAG/SD/6/2017 tanggal 22 
Juni 2017 tersebut, KPPU turut dimintakan 
pandangannya atas rencana tersebut. 
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Dalam perspektif persaingan usaha, KPPU 
memandang bahwa produk BjLAS kode HS 
7210.61.11 atau Galvalum Coil bersubtitusi 
dengan Produk Strip Coil dan Pre-Painted 
Galvalum. Dengan pemberlakuan BMPT BjLAS, 
pangsa pasar produsen lokal meningkat 
signifikan menjadi 77.8%. Hal ini menunjukkan 
bahwa pengenaan BMTP tersebut dapat 
mendorong kemampuan bersaing produsen 
lokal. Namun peningkatan kemampuan 
tersebut, lebih disebabkan oleh BMTP yang 
secara tidak langsung telah menjadi instrumen 
peningkatan biaya bersaing (raising rival 
cost) bagi produsen lokal. KPPU juga melihat 
bahwa proses pemberlakuan perpanjangan 
BMTP, di satu sisi akan mendorong pasar 
lebih kompetitif karena mampu menurunkan 
besaran bea masuk. Di lain sisi, pengenaan ini 
akan mengakibatkan terganggunya pasokan 
karena China, yang sebelumnya tidak terkena 
BMTP kini masuk menjadi pihak yang terkena 
kebijakan BMTP. Padahal kontribusi impor dari 
China cukup signifikan.
Dalam konteks integrasi vertical, KPPU juga 
mengidentifikasi adanya arah strategis 
bisnis produsen Galvalum domestic yang 
membentuk anak perusahaan dalam industri 
baja ringan, namun hal ini masih terus 
dimonitor oleh KPPU dalam mengetahui 
sejauh mana integrasi tersebut berdampak 
pada persaingan di pasar hilir baja.
Memperhatikan berbagai  temuan di atas, 
KPPU merekomendasikan agar Menteri 
Perdagangan untuk mempertimbangkan 
berbagai potensi persaingan usaha tidak 
sehat sebagai akibat perpanjangan tindakan 
pengamanan perdagangan (safeguards) 
produk barang canai lantaian dari besi 
atau baja bukan paduan (BjLAS). Potensi 
tersebut meliputi (i) konsentrasi pasokan yang 
mengakibatkan kelangkaan produk Galvalum 
dalam negeri; (ii) kenaikan harga Galvalum 
dalam negeri, karena terbatasnya pasokan dan 
naiknya harga produk impor; (iii) berkurangnya 

kualitas Galvalum dalam negeri karena 
terbatasnya jumlah pesaing; (iv) semakin 
rendahnya kualitas pelayanan produsen 
Galvalum dalam negeri; dan (v) diskriminasi 
produsen Galvalum dalam negeri yang lebih 
mengutamakan anak perusahaannya terkait 
dengan ketersediaan pasokan, harga, dan/
atau pelayanan. 
Pada kesempatan lain, KPPU juga  
memperoleh permintaan masukan serupa 
pada 14 September 2017 terkait rencana 
pengenaan pengenaan Bea Masuk Anti 
Dumping (BMAD) terhadap impor produk 
Frit yang berasal dari Tiongkok. Sebagaimana 
industri di atas, KPPU melihat industri 
pemasok Frit juga terkonsentrasi, dimana 
hanya terdapat 5 (lima) pemasok dalam negeri. 
Untuk itu, KPPU tetap meminta pemerintah 
untuk memperhatikan berbagai potensi 
pelanggaran di pasar yang terkonsentrasi 
tersebut, baik dalam bentuk harga, kualitas, 
pelayanan, maupun potensi diskriminasi 
melalui integrasi vertical yang dimiliki pelaku 
usaha di sector tersebut
KPPU berharap agar perpanjangan bea masuk 
tindakan pengamanan ataupun pengenaan 
bea masuk anti dumping tersebut tidak 
dijadikan sarana oleh produsen lokal untuk 
melanggar UU No. 5 Tahun 1999, melalui 
tindakan pencegahan dan koordinasi lanjutan 
dengan kementerian atau lembaga yang 
mengawasi industri baja tersebut.

Program Kepatuhan
Program Kepatuhan Persaingan atau 
Competition Compliance Program (CCP) 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
merupakan bagian integral dari upaya untuk 
menciptakan iklim persaingan usaha yang 
sehat di tanah air. Program Kepatuhan 
Persaingan ditujukan bagi seluruh pelaku 
usaha di berbagai sector telah diadopsi oleh 
banyak perusahaan, terurtama oleh Multi 
National Corporation (MNC) sebagai nilai-nilai 
yang melekat dalam organisasi perusahaan. 
Bahkan di negara-negara maju kepatuhan 
terhadap hukum persaingan sama penting 
dan berartinya dengan hukum lain seperti 
hak asasi manusia, lingkungan hidup dan 
sebagainya. Bagi perusahaan-perusahaan 
yang beroperasi di luar batas negaranya (MNC) 
tidak sedikit menjadikan kepatuhan sebagai 
identitas dan karakternya dalam berusaha. 
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Mengkaitkan dunia usaha dengan program 
kepatuhan persaingan sama dengan 
menganalogikan perusahaan sebagai individu 
manusia. Menurut teori kepatuhan, individu 
manusia cenderung mematuhi hukum yang 
mereka anggap sesuai dan konsisten dengan 
norma-norma internal mereka. Komitmen 
normative melalui moralitas personal 
(normative commitment through morality)  
berarti mematuhi hukum karena hukum 
tersebut dianggap  sebagai suatu keharusan, 
sedangkan komitmen normative melalui 
legitimasi  (normative commitment through 
legitimacy) berarti mematuhi peraturan karena 
otoritas penyusun hukum tersebut memiliki 
hak untuk mendikte perilaku. 

Dalam konteks kepatuhan memang sulit 
dipisahkan antara orang-orang dalam 
perusahaan dengan perusahaan itu sendiri.  
Bahkan banyak perusahaan telah identik 
dengan pemiliknya atau dengan orang-orang 
yang ada di dalamnya. Namun sulit dihindari 
bahwa di mana negara di dunia pertama 
kali yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 
adalah mengikuti aturan hukum yang berlaku. 
Di Indonesia, seseorang yang ingin mendirikan 
sebuah badan usaha pertama kali ia tunduk 
pada hukum. Tidak ada perusahaan berdiri 
tanpa patuh pada hukum.  Meskipun, menurut 
Joel Bakan, dalam The Corporation (2004), 
“For a corporation, compliance with the law, 
like everything else, is a matter of costs and 
benefits”.

Merujuk pada pengalaman negara-negara 
yang telah meluncurkan program kepatuhan, 
secara umum program kepatuhan bagian 
dari langkah pencegahan. Dalam prinsip ini, 
pelaku usaha diharapkan mampu melakukan 
inisiatif agar hukum persaingan tidak harus 
dihindari dan ditakuti tetapi justru dipatuhi.  
Meminjam peribahasa di mana bumi dipijak, 
di situ langit dijunjung, dunia usaha harus 
mengikuti norma-norma hukum yang berlaku. 
Dengan kata lain, selayaknya aturan dalam 
rangka melindungi konsumen dari bentuk 
prilaku persaingan usaha yang tidak sehat 
dipatuhi sebagai bagian dari niat baik dari 
pelaku usaha.

Indonesia sebagai negara yang pada tahun 
1999 mengadopsi hukum persaingan 
usaha yang sehat, baru akhir tahun 

2016 melaunching program kepatuhan. 
Bertempat di Grand Sahid Hotel, Jakarta, 
KPPU sebagai otoritas persaingan usaha juga 
mengeluarkan (published) buku yang berisi 
tatacara bagaimana program kepatuhan 
persaingan diikuti. Program yang sejatinya 
berisi pemaparan dan penjelasan tentang 
Undang-undangNomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat, pada tahun 2017 ini 
baru dalam tahap sosialisasi atau penjelasan 
kekalangan dunia usaha sebagai stake holder. 

Dalam tahun 2017, target utama dari kegiatan 
program kepatuhan adalah sosialisasi ke 
kalangan dunia usaha.  KPPU telah berhasil 
melakukan sosialisasi di 7 kegiatan di 
beberapa kota besar, yaitu Jakarta, Bali, 
Bandung, Semarang, Makasar, Bandung dan 
Medan. Rata-rata kehadiran peserta dalam 
setiap acara antara 50-100 orang dengan 
industri yang berbeda-beda. Selain itu, KPPU 
juga menggandeng asosiasi usaha seperti 
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan 
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 
sebagai mitra dalam kegiatan sosialisasi. 
Model kegiatan dalam bentuk seminar, yang 
didahului dengan pemaparan materi program 
kepatuhan dan dilanjutkan dengan diskusi. 
Berikut daftar sosialisasi program kepatuhan 
yang telah dilaksanakan oleh KPPU:

Pelaporan merger, akuisisi dan konsolidasi 
adalah sebagai upaya pencegahan atas 
tindakan atau perilaku anti persaingan 
secara umum dan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 
1999 secara khusus, setelah perusahaan 
melakukan aksi korporasinya tersebut. 
Kewajiban atas pelaporan ini tegas diatur 
dalam Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 
2010 Tentang Merger dan Akuisisi. Komisi 
Pengaas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai 
Otoritas yang di tunjuk oleh Undang – Undang 

Merger, Akuisisi dan Konsolidasi
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membentuk peraturan Komisi Nomor 3 
tahun 2013 sebagai teknis Pelaksanaan yang 
kemudian menjadi pedoman pula bagi pelaku 
usaha melakukan notifikasi atau pelaporan 
atas aksi Merger, Akuisisi, maupun Konsolidasi. 
Pelaku usaha menyampaikan laporan kepada 
KPPU melalui DIrektorat Merger. 
Sejak tahun 2010 banyak pelaku usaha 
di berbagai sektor yang melaporkan aksi 
korporasinya kepada KPPU.  Peningkatan 
signifikan terjadi pada tahun 2017 dimana 
pada bulan November terdapat 85 notifikasi 
dan menjadi jumlah tebanyak sejak Peraturan 
Pemerintah No 57 tahun 2010 lahir dan 
menjadi aturan pelaksanaan UU No 5 Tahun 
1999. 
Perbandingan jumlah Notifikasi Merger dan 
Akuisisi Tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat 
pada grafik berikut ini:

Tidak hanya perusahaan domestik saja yang 
menyampaikan laporan merger, akuisisi, 
maupun konsolidasi ke KPPU. Hal ini 
menunjukkan bahwa pelaku usaha secara 
global memahami bahwa sepanjang kegiatan 
usahanya mempengaruhi kondisi Pasar di 
Indonesia maka mereka memiliki kewajiban 
menyampaikan pelaporan kepada otoritas 
persaingan, dalam hal ini KPPU. Disisi lain 
kondisi tersebut menjadi hal yang positif 
dimana pemerintah melalui KPPU mulai 
dapat memetakan sektor – sektor usaha 
yang mengalami fluktuasi pasar pada tahun 
tertentu, serta yang menjadi perhatian pelaku 
usaha asing untuk mengembangkan usahanya 
di Indonesia. Berikut grafik perbandingan 
perusahaan asing dan lokal yang melakukan 
notifikasi atas merger, akuisisi dan konsolidasi 
ke KPPU:

Selain itu berdasarkan industri, sektor 
manufaktur atau pengolahan pada tahun 
2017 menjadi sektor yang paling banyak 
terjadi aksi akuisisi yang dilakukan oleh plaku 
usaha. Hampir berimbang, hal tersebut juga 
terlihat pada sektor Konstruksi, property dan 
pariwisata. Khususnya pada sektor konstruksi 
utamanya, kondisi yang terjadi di tahun 2017 
ini dipengaruhi juga dengan fokus pemerintah 
dalam pembangunan infrastruktur. 

Dilihat dari regulasinya, pada prinsipnya di 
Indonesia menganut rezim post notifikasi, 
yang berarti bahwa kewajiban pelaku usaha 
untuk menyampaikan laporan merger, 
akuisisi, maupun konsolidasi dilakukan 
setelah aksi korporasi tersebut selesai 
dilakukan. Utamanya setelah sfektif secara 
yuridis. Sekalipun demikian, dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 mebuka 
ruang bagi pelaku udaha untuk melakukan 
pelaporan pre – notifikasi dalam bentuk 
konsultasi. Namun hal ini tidaklah menghapus 
kewajiban pelaku usaha untuk tetap 
melaporkan setelah tindakan merger, akuisisi, 
maupun konsolidasi selesai dan efektif secara 
yuridis.  Dari 85 laporan yang disampaikan 
pelaku usaha sampai dengan Desember 
2017, KPPU menerima satu laporan berupa 
konsultasi dalam industri manufaktur.
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Dari banyaknya laporan tersebut KPPU telah 
mengeluarkan 44 Pendapat mengenai aksi 
perusahaan baik merger maupu  akuisisi. 
Pendapat tersebut sesuai dengan ketentuan 
perturan yang ada baik dari segi substansi 
maupun waktu yang ditentukan. Daftar 
keterlambatan penyampaian notifikasi yang 
menjadi perkara di KPPU dapat dilihat pada 
lampiran.

Selama tahun 2017, Direktorat Pengawasan 
Kemitraan melakukan dua kegiatan utama 
yaitu Sosialisasi Tatacara Pengawasan 
Kemitraan dan Analisis Perjanjian Kemitraan. 
Adapun kegiatan sosialisasi dilakukan pada 18 
daerah dengan sebaran sebagai berikut:

Pengawasan Kemitraan

Kegiatan sosialisasi pada 18 daerah tersebut 
dihadiri oleh peserta dari berbagai dinas 
pemerintah dan pelaku usaha. Dinas 
pemerintah disetiap daerah berbeda, namun 
secara khusus yang menjadi tujuan target dari 
internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat 
adalah dinas koperasi dan UKM yang langsung 
sebagai pembina teknis dilapangan.

Pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan 
sosialisasi sebagia besar adalah pelaku usaha 
mikro dan kecil. Adapun rincian pelaksanaan 
sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2017 terdapat beberapa obyek 
pelaku usaha yang menjalin kemitraan 
dengan perjanjian tertulis yang menjadi fokus 
pengawasan yang tersebar pada bidang usaha 
ritel, peternakan ayam, perkebunan kelapa 
sawit, dan jasa konstruksi dengan bentuk 
kemitraannya masing-masing yang dapat 
ditunjukan dalam grafis berikut :
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Melalui Bagian Kerjasama Dalam Negeri, KPPU mengembangkan jejaring kerjasama dengan 
para pemangku kebijakan dan kepentingan (stakeholder). Sampai dengan tahun 2017 tercatat 
telah terjalin hubungan kerjasama sebanyak 64 (enam puluh empat) Memorandum of 
Understanding (MoU) dengan berbagai institusi. 
Ditahun 2017 sendiri KPPU telah melaksanakan pengembangan hubungan kerjasama sebanyak 
10  (sepuluh) kerjasama dalam negeri baik dengan lembaga negara, akademisi maupun 
pemerintah provinsi yang dilaksanakan untuk mendukung e isiensi dan optimalisasi tugas dan 
wewenang KPPU. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Memorandum of 
Understanding (MoU) antara KPPU dengan kementerian/lembaga/institusi dalam negeri. 

Kerjasama Dalam Negeri

Sebagai lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, KPPU tidak dapat 
berdiri sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karenanya KPPU menjalin jejaring dan 
kerjasama dengan lembaga lain, baik didalam maupun diluar negeri. Pembangunan jejaring 
dengan lembaga lain direalisasikan oleh Biro Hukum, Humas dan Kerjasama melalui dua 
bagian kerja yaitu Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri. 

KERJASAMA DAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA
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Dengan adanya berbagai bentuk kerjasama di 
KPPU, maka dapat meningkatkan pemahaman 
dan awareness mengenai persaingan usaha 
di Kementerian/Lembaga/ Pemerintahan 
Daerah/Perguruan Tinggi/Instansi terkait. 
Selain itu, dengan berbagai bentuk kerjasama 
tersebut juga terjalin hubungan yang baik 

Selain itu dalam rangka menanamkan nilai-
nilai persaingan usaha sejak dini, KPPU juga 
menerima program magang, wawancara 
terkait penelitian mengenai persaiangn 
usaha dan kunjungan mahasiswa dari 
berbagai universitas di Indonesia. Selama 
Tahun 2017 tercatat 22 (dua puluh dua) 
mahasiswa yang melaksanakan program 

Sebagai informasi, kegiatan kunjungan 
mahasiswa ini bukan merupakan kegiatan 
utama bagi Biro Hukum, Humas dan 
Kerjasama dan juga tidak memiliki pagu 
anggaran. 

antara KPPU dengan mitra kerjasama. Salah 
satu wujud kerjasama dengan Kementerian/
Lembaga/ Pemerintahan Daerah/Perguruan 
Tinggi/Instansi antara lain terlaksananya diklat/
seminar/Focus Group Dissucion/dsb sehingga 
dapat meminimalisir kebijakan pemerintah 
yang anti persaingan.

magang di KPPU, 20 (dua puluh) mahasiswa 
yang melakukan wawancara terkait penelitian 
mengenai persaingan usaha dan terdapat 10 
(sepuluh) kunjungan mahasiswa dari berbagai 
Universitas dengan mayoritas bidang studi 
ilmu hukum. Adapun rincian kunjungan 
mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:
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Di samping membangun dan 
mengembangkan jaringan kerjasama dengan 
para stakeholder KPPU, juga dilaksanakan 
implementasi kerjasama dengan para mitra 
kerjasama KPPU. Sebagaimana pada tahun-
tahun sebelumnya, masing-masing unit kerja 
di KPPU juga berpartisipasi mengisi dan 
mengimplementasikan kerjasama yang telah 
dijalin dengan para mitra kerjasama, baik dari 
sisi advokasi, sosialisasi, maupun penegakan 
hukum persaingan usaha. Salah satu contoh 
implementasi kerjasama KPPU dengan mitra 
kerjasama pada tahun 2017 yaitu kegiatan 
Sharing Session KPPU-BPK dalam bentuk 
Workshop terkait Risiko Penyimpangan 
dalam Semua Tahapan Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah serta Pembuktiannya. 
Kegiatan workshop ini berhasil dilaksanakan 
pada tanggal 18 Juli 2017 di Gedung BPK RI 
Jakarta, dibuka oleh Ketua KPPU dan Ketua 
BPKdan diikuti oleh 300 peserta, terdiri dari 
investigator KPPU dan pegawai pengadaan 
barang dan jasa KPPU serta auditor BPK dan 
pegawai pengadaan barang dan jasa BPK, di 
pusat dan daerah.

Indonesia merupakan negara dengan 
implementasi hukum persaingan termaju di 
kawasan Asia Tenggara saat ini, khususnya 
dalam hal perkembangan kasus maupun 
tingkat adaptasi kebijakan persaingan di 
kalangan pemerintah dan masyarakat. KPPU 
secara khusus telah mulai mengalihkan 
prioritas hubungan luar negerinya dari 
penerima menjadi pemberi manfaat dalam 
upaya mempengaruhi posisi hukum dan 
kebijakan persaingan di kawasan serta 
menjadikan KPPU sebagai pusat referensi 
substansi tersebut di kawasan. Prioritas ini 
dilaksanakan dengan meningkatkan dan 
memfokuskan kegiatannya kepada bantuan 
kepada otoritas negara lain. 

Prioritas Hubungan Luar Negeri

Hal ini dilaksanakan melalui inisiasi kerja sama 
triangular, yakni melalui pemanfaatan dana 
pemerintah negara lain dalam membantu 
negara lain (ketiga), pembuatan berbagai 
kerja sama pengembangan kapasitas 
dengan otoritas persaingan negara lain, 
dan fasilitasi kunjungan otoritas negara 
lain dalam belajar ke KPPU. Dalam konteks 
pertama, KPPU telah mulai melaksanakan 
bantuan melalui pemanfaatan dana ASEAN-
Japan Integration Fund (JAIF) berupa proyek 
pengembangan kapasitas bagi 10 (sepuluh) 
otoritas persaingan usaha di ASEAN selama 
tahun 2017-2018. Lebih lanjut, prioritas ini 
juga dilaksanakan melalui pembuatan kerja 
sama bantuan melalui Memorandum of 
Understanding dengan otoritas persaingan 
usaha Mongolia, the Authority for Competition 
and Consumer Protection (AFCCP). Pada 
konteks ketiga, KPPU telah menerima dan 
memberikan perspektif bagi pengembangan 
kapasitas otoritas negara lain. Tahun ini, KPPU 
telah menerima kunjungan pembelajaran dari 
pemerintah Kamboja dan Myanmar.

Prioritas kedua diberikan pada penetapan 
posisi Indonesia dalam menjaga iklim 
persaingan dengan semakin meningkatnya 
perjanjian perdagangan bebas antar 
negara yang tengah intensif dilakukan oleh 
pemerintah. Posisi tersebut ditetapkan melalui 
negosiasi Bab Persaingan Usaha (Chapter 
on Competition) dalam berbagai perjanjian 
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ekonomi yang tengah berjalan antara 
pemerintah Indonesia dengan pemerintah 
negara lain, yakni Australia, European Free 
Trade Area (EFTA), dan Uni Eropa. Serta 
dengan melakukan berbagai pertemuan 
bilateral dengan berbagai lembaga dan 
otoritas persaingan usaha internasional. 
Prioritas ketiga diberikan kepada perkuatan 
posisi lembaga di mata negara lain dan 
perkuatan kapasitas internal melalui praktek 
terbaik internasional. Prioritas ini dilaksanakan 
melalui pelaksanaan berbagai kegiatan 
berbasis internasional di Indonesia. Untuk 
tahun ini, KPPU telah melaksanakan kegiatan 
internasional berupa the 13th East Asia Top 
Level’s Official Meeting on Competition Policy 
and Law, the 10th East Asia Conference 
on Competition Policy, dan the 2nd Jakarta 
International Competition Forum. Dan telah 
menugaskan 26 (dua puluh enam) pembicara 
ke berbagai kegiatan international di berbagai 
pertemuan dan negara.

Kinerja dan Performa Hubungan 
Luar Negeri
Kerja Sama Formal Internasional
Pada 2017, KPPU telah melakukan 
penandatangan kerja sama formal berupa 
Nota Kesepahaman tentang Penguatan 
Kerja Sama dalam Pengembangan Hukum 
dan Kebijakan Persaingan Usaha atas nama 
pemerintah Indonesia dengan otoritas 
persaingan usaha Mongolia, the Authority 
for Competition and Consumer Protection 
(AFCCP) pada tanggal 5 Mei 2017 di Kantor 
Pusat AFCCP di Ulaanbaatar, Mongolia. 
Nota Kesepahaman tersebut memuat 
beberapa bentuk kerja sama seperti bantuan 
teknis dan pelatihan staf AFCCP dari KPPU, 
serta pertukaran aturan hukum yang 
berkaitan dengan persaingan usaha, data, 
hasil penelitian dan informasi sesuai dengan 
hukum dan peraturan perundang-undangan 
Indonesia dan Mongolia.

Kunjungan Otoritas Negara Lain 
ke KPPU
Tahun ini KPPU menerima kunjungan 
pejabat pemerintah dari Negara Kamboja 
dan Negara Myanmar secara terpisah guna 
mempelajari implementasi hukum dan 
kebijakan persaingan usaha di Indonesia. 
Kunjungan Kementerian Perdagangan 

Myanmar yang dipimpin oleh Mr. Aung Min 
Thyke yang juga merupakan Chair dari ASEAN 
Expert Group on Competition (AEGC) untuk 
periode 2017 dilaksanakan pada tanggal 22 
Februari. Kunjungan delegasi Myanmar ke 
KPPU tersebut dilaksanakan dalam rangka 
ingin mempelajari banyak hal mengenai 
KPPU khususnya terkait dengan bagaimana 
kelembagaan KPPU, sumber daya manusia 
di KPPU, proses tumbuhnya KPPU sebagai 
lembaga persaingan yang telah ada selama 17 
tahun. 

Pada tanggal 28 Februari 2017, KPPU juga 
menerima kedatangan berbagai delegasi 
dari Kamboja yang berasal dari berbagai 
lembaga. Para delegasi tersebut antara 
lain terdiri dari Departemen Perdagangan, 
Majelis Konstitusi, Kementrian Pos dan 
Telekomunikasi, Departemen Ekonomi dan 
Keuangan, Kementerian Perindustrian dan 
Kerajinan, Departemen Pertambangan dan 
Energi serta Bank Nasional Kamboja. Dalam 
pertemuan Kamboja dan KPPU tersebut 
dibahas mengenai isu-isu persaingan usaha di 
Indonesia, kerangka kerja sama yang dimiliki 
oleh KPPU dan pembahasan terkait pola kerja 
sama KPPU dengan kementrian lain serta 
tantangan yang muncul sebagai lembaga 
persaingan yang masih tergolong muda.

Perjanjian Internasional yang 
Ditangani KPPU

Tahun ini KPPU tengah melakukan negosiasi 
substansi persaingan usaha (Chapter on 
Competition) di berbagai negosiasi perjanjian 
perdagangan bebas antara Indonesia dengan 
berbagai negara yang tengah berjalan. 
Negosiasi tersebut dilaksanakan dengan 
berbagai negara dan kawasan, yakni Australia, 
EFTA, dan Uni Eropa. Subtansi yang dibahas 
meliputi berbagai kerja sama dan koordinasi 
di penegakan dan pencegahan pelanggaran 
hukum persaingan usaha, maupun aspek lain 
seperti perlindungan konsumen, subsisi, dan 
perusahaan publik. Saat ini, negosiasi atas bab 
persaingan usaha telah diselesaikan dengan 
EFTA, dan hampir rampung dengan Australia. 
Sedangkan negosiasi dengan Uni Eropa baru 
dimulai dan akan menjadi fokus utama pada 
tahun 2018, khususnya pada berbagai aspek 
utama di bab tersebut.
Atas pertemuan bilateral antar pimpinan 
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lembaga, Secara khusus tahun ini KPPU telah 
mengadakan pertemuan bilateral tingkat 
pimpinan dengan Australia Competition 
and Consumer Commission, New Zealand 
Commerce Commission, Korea Fair Trade 
Commission, Japan Fair Trade Commission, 
dan China Taipei Fair Trade Commission. 
Pertemuan tersebut dilakukan dalam 
membahas aspek strategis perkembangan 
kerja sama yang dijalin antar lembaga, dan 
menemukan berbagai cara dalam mengatasi 
berbagai potensi permasalahan melalui 
perkuatan kerja sama yang ada di berbagai 
bidang.

Perkuatan Posisi Lembaga di Mata 
Negara Lain

Setelah menjadi tuan rumah dalam pertemuan 
EATOP pertama di Bogor pada tahun 2005, 
KPPU kembali menjadi tuan rumah bagi 
pelaksanaan EATOP tahun ini. Pertemuan 
ini dahulunya diprakarsai secara aktif oleh 
JFTC dan didukung oleh KPPU. EATOP kali 
ini diselenggarakan atas kerja sama Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), JFTC 
dan Asian Development Bank Institute(ADBI). 
Pertemuan EATOP terdiri dari sepuluh negara 
ASEAN, Asia Timur seperti Jepang, Korea, 
Tiongkok , Taiwan, Hongkong dan Mongolia, 
kemudian Australia yang baru saja bergabung 
pada tahun 2015. Kegiatan berlangsung pada 
6 September 2017 di Bali. Tujuan pertemuan 
ini adalah untuk memperkuat networking 
para pimpinan otoritas persaingan usaha atau 
bertukar pikiran tentang implementasi hukum 
dan kebijakan persaingan di wilayah tersebut, 
serta untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan 
bantuan teknis.

Fokus pertemuan kali ini adalah untuk 
mendorong agar hukum dan kebijakan 
persaingan usaha di Asia Timur bisa 
berkembang seperti di kawasan-kawasan 

yang sudah jauh lebih maju, mendorong 
adanya sharing pengalaman dari negara 
yang sudah melaksanakan kebijakan dan 
hukum persaingan usaha sejak lama sehingga 
memperkecil gap antara negara yang 
sudah maju dengan yang baru berkembang 
mengimplementasikan kebijakan dan 
hukum persaingan. KPPU juga menginisiasi 
pembentukan East Asia Network on 
Competition Policy and Law (EANCP) pada 
konferensi Academic Network on Competition 
Policy and Law yang diselenggarakan back-
to-back dengan EATOP, dimana jaringan 
EANCP ini nantinya diharapkan dapat menjadi 
wadah diskusi akademisi dari negara-negara 
Asia Timur dalam mengembangkan riset dan 
studi terkait hukum dan kebijakan persaingan 
usaha. 

Menjadi rangkaian kegiatan yang sama, KPPU 
turut menyelenggarakan the 10th East Asia 
Conference (EAC) on Competition Law and 
Policy di Inaya Putri Nusa Dua, Bali. Hadir 
sebagai panelist adalah Mr. Massimiliano Cali, 
PhD. (the World Bank), Dr. Sahara (Institut 
Pertanian Bogor, IPB), Prof. Stella Luz. A. 
Quimbo (Komisioner Philippine Competition 
Commission, PCC), Michael Schaper, PhD. 
(Deputy Chair Australia Competition and 
Consumer Commission, ACCC), M. Nawir 
Messi, Komisioner KPPU), Mr. Hung-Hao 
Chang (Komisioner Competition and Fair 
Trading Commission of Malawi, CTFTC), 
dan Mr. Sung Bok Jun (Direktur Korea Fair 
Trade Commission, KFTC). Dalam konferensi, 
turut dibahas hasil kajian gabungan antara 
KPPU, Japan Fair Trade Commission (JFTC), 
dan United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD) terkait sektor 
pangan di Indonesia. Kajian tersebut memuat 
seputar masalah yang terjadi pada komoditas 
pangan di Indonesia. Kajian menjelaskan 
bagaimana stabilitas pangan di Indonesia 
coba dipertahankan oleh pemerintah, karena 
stabilitas pangan ini menjadi isu paling 
populer belakangan ini.  Sehingga pemerintah 
Indonesia dinilai perlu membentuk sistem 
pertahanan pangan, dengan memperhatikan 
nilai-nilai supply and demand. Serta 
pemaparan seputar ketersediaan dan total 
konsumsi komoditas pangan di Indonesia, 
seperti beras, daging, cabai merah, cabai 
keriting, dan gula pasir. 
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JAIF Project on Technical Assistance for 
ASEAN Competition Authorities to Strengthen 
Competition Law Enforcement in all AMS
Proyek ini merupakan protek proyek kerja 
sama KPPU dengan pemerintah Jepang 
melalui Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) 
Program. JAIF program ini merupakan wujud 
kerja sama yang dilaksanakan dari KPPU  
bersama dengan Japan Fair Trade Commission 
(JFTC) yang  bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman terhadap hukum persaingan 
usaha nasional yang dimiliki oleh setiap negara 
anggota ASEAN, dan mempromosikan kerja 
sama lintas negara antara negara anggota 
ASEAN serta memperkuat penegakan 
hukum persaingan usaha di kawasan melalui 
peningkatan kapasitas masing-masing otoritas 
persaingan usaha di negara anggota ASEAN. 
Kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa 
training course, sub-regional workshop, dan 
pertukan antar staf di tiap negara. 

Di tahun 2017, KPPU telah melaksanakan 8 
(delapan) kegiatan bantuan teknis bagi otoritas 
negara lain di bawah proyek JAIF, yakni:
• Training Course on Promotion of Cross-
border Enforcement in ASEAN Region pada 
tanggal 11-13 Januari di Tokyo, Jepang;
• Training Course on Improving Regional
Engagement in Competition Enforcement 
between Japan and ASEAN pada tanggal 21-25 
Agustus di Bandung, Indonesia; 
• Training Course on Enhancing the
Effectiveness of a Competition Authority in 
Enforcement and Advocacy pada tanggal 6-8 
Desember di Tokyo, Jepang; 
• Sub Regional Workshop on Investigation
Techniques on Merger Review, pada tanggal 
27-29 Maret di Ho Chi Minh, Vietnam; 
• Sub Regional Workshop on Investigative
Strategies and Techniques to Fight Bid Rigging 
Cartels pada tanggal 26-27 April di Kuala 
Lumpur, Malaysia; 
• Sub Regional Workshop on Competition
Analysis in Online Platform Market pada 
tanggal 15-16 November 2017 di Jakarta, 
Indonesia;
• Staff Exchanges antara KPPU dan Malaysian
Competition Commission; dan 
• Staff Exchanges antara KPPU dan
Competition Commission of Singapore.

Tema yang diangkat seputar penanganan 
kasus persekongkolan tender, merger, 
e-commerce, menumbuhkan kerjasama 
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internasional dalam penegakan hukum 
persaingan serta mengangkat tema upaya 
untuk membentuk otoritas persaingan 
yang efektif dalam penegakan hukum dan 
kebijakan. 

Perkuatan Kapasitas Internal 
melalui Praktek Terbaik 
Internasional

Dalam mendukung upaya peningkatan 
kapasitas internal melalui praktek terbaik 
internasional, KPPU secara aktif terus 
meningkatkan partisipasinya pada berbagai 
kegiatan pengembangan kapasitas di luar 
negeri. Perkuatan ini dilakukan melalui 
kerja sama bantuan teknis KPPU dengan 
berbagai organisasi internasional seperti 
Japan International Cooperation Agency, JAIF, 
ASEAN-Australia-New Zealand Competition 
Law Implementation Program, OECD Korea 
Policy Centre, dan sebagainya. Perkuatan 
khususnya dilakukan bagi investigasi, 
merger, analisa kebijakan, dan kelembagaan. 
Secara total, di tahun 2017, KPPU telah 
berpartisipasi pada 34 (tiga puluh empat) 
kegiatan pengembangan kapasitas staf di 
internasional bagi pada stafnya. Di lain sisi, 
KPPU juga telah menugaskan 26 (dua puluh 
enam) pembicara dalam menyampaikan 
perspektif terkait hukum dan kebijakan 
persaingan usaha Indonesia di berbagai 
forum internasional (seperti konferensi atau 
lokakarya) di luar negeri. Diharapkan berbagai 
keterlibatan tersebut mampu meningkatkan 
kemampuan internal dan pengakuan publik 
atas kelembagaan dan hukum dan kebijakan 
persaingan usaha Indonesia.

Amandemen dan Judicial Review
Titik Terang Amandemen UU No. 5 
Tahun 1999

Pada awal Tahun Anggaran 2017, proses 
Amandemen UU No. 5 Tahun 1999 memasuki 
tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR 
RI. Berangkat dari Draft Rancangan Undang-
Undang tentang Larangan Praktik Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (RUU 
LPMPUTS) hasil Rapat Pleno DPR RI tanggal 
4 Oktober 2016, KPPU senantiasa menjalin 
komunikasi dan berkoordinasi dengan Komisi 
VI DPR RI dan Badan Legislasi DPR RI dalam 

rangka memberi masukan dan memperkuat 
kajian atas Draft RUU LPMPUTS. Pada awal 
bulan Januari 2017, Badan Legislasi DPR RI 
telah menyampaikan hasil kajian atas Draft 
RUU LPMPUTS. Kemudian pada tanggal 30 
Januari 2017 diselenggarakan Rapat Kerja 
Komisi VI DPR RI dan Badan Legislasi DPR 
RI dengan agenda Pengharmonisasian 
Pembuatan dan Pemantapan Konsepsi 
RUU tentang Larangan Praktik monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam 
rapat tersebut diputuskan pembahasan 
dan penyempurnaan Draft RUU LPMPUTS 
dilakukan oleh Panja Komisi VI DPR RI.

Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka 
menyempurnakan Draft RUU LPMPUTS mulai 
dari menerima masukan dari ahli hukum, ahli 
ekonomi, masukan dari pelaku usaha baik 
secara langsung maupun melalui asosiasi, 
praktisi maupun akademisi serta instansi 
Pemerintah atau penagak hukum yang terkait. 
Akhirnya pada bulan April 2017, titik terang 
proses amandemen UU No. 5 Tahun 1999 
akhirnya terlihat sejak disahkannya RUU 
LPMPUTS sebagai Rancangan Undang-Undang 
Inisiatif DPR RI dalam Sidang Paripurna DPR RI 
pada tanggal 28 April 2017. Kemudian pada 
hari yang sama, Ketua DPR RI mengirimkan 
surat kepada Presiden RI Nomor LG/08314/
DPR RI/IV/2017 perihal Penyampaian RUU 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagai tindak lanjut atas surat Ketua DPR 
RI tersebut, Presiden RI menyampaikan 
surat kepada Ketua DPR RI Nomor R-32/
Pres/07/2017 tertanggal 10 Juli 2017 yang 
pada pokoknya menugaskan Menteri 
Perdagangan, Menteri Perindusterian, Menteri 
PAN & RB serta Menteri Hukum dan HAM 
untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri 
mewakili Presiden RI dalam pembahasan 
RUU LPMPUTS. Dalam surat tersebut 
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disampaikan pula Daftar Invetarisasi Masalah 
(DIM) Pemerintah atas RUU LPMPUTS. Atas 
balasan surat dari Presiden RI tersebut, 
Pimpinan DPR RI kemudian menunjuk Komisi 
VI DPR RI untuk mewakili DPR RI dalam 
pembahasan RUU LPMPUTS dengan wakil 
Pemerintah. Meskipun sejak bulan Juli 2017 
semua kebutuhan pemhasan terlah ada 
seperti RUU LPMPUTS dan Naskah Akademik 
serta DIM Pemerintah atas RUU LPMPUTS, 
namun hingga berakhirnya Tahun Anggaran 
2017, pembahasan RUU antara DPR RI dan 
Pemerintah balum dilaksanakan.

Berjuang Hingga Akhir

Berbagai pertemuan antara beberapa 
Menteri dan Pimpinan Komisi VI DPR RI 
dilakukan guna memperoleh kesepahaman 
urgensi penyempurnaan UU No. 5 Tahun 
1999 ini sebelum dimulainya pembahasan 
secara resmi antara Komisi VI DPR RI sebagai 
Wakil DPR RI dengan Wakil Pemerintah 
yang ditunjuk Presiden RI. Pada akhir tahun 
2017, Mahkamah Konstitusi sebagai the 
guardian of the constitution sebagaimana 
tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 85/
PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017 
secara tidak langsung memperkuat urgensi 
penyempurnaan beberapa norma UU No. 5 
Tahun 1999 khususnya terkait frasa ‘pihak lain’ 
dan kewenangan ‘penyelidikan’ yang diberikan 
kepada KPPU. Namun, hingga berakhirnya 
tahun anggaran 2017, belum sekalipun 
pembahasan RUU LPMPUTS antara DPR RI 
dengan Pemerintah secara resmi dilakukan.

Patut dipahami bahwa seiring proses 
Amandemen UU No. 5 Tahun 1999 ini, masa 
jabatan Anggota KPPU juga berakhir pada 
tanggal 27 Desember 2017. Oleh karena itu, 
sejak bulan Agustus 2017, telah dilakukan 
pendaftaran calon Anggota KPPU oleh Panitia 

Seleksi (Pansel) yang dibentuk Presiden RI. Hal 
inilah yang mungkin sebagai pertimbangan 
belum dijadwalkannya pembahasan RUU 
LPMPUTS antara DPR RI dengan Pemerintah 
karena meskipun 18 (delapan belas) nama 
calon Anggota KPPU telah disampaikan 
kepada DPR RI namun hingga berakhirnya 
masa jabatan Anggota KPPU pada tanggal 
27 Desember 2017, Komisi VI DPR RI belum 
melaksanakan fit and proper test terhadap 
calon-calon Anggota KPPU yang diajukan 
tersebut.

KPPU berharap pada tahun 2018 RUU 
LPMPUTS ini dapat disahkan sehingga 
Bangsa Indonesia akan memiliki hukum 
persaingan usaha yang lebih baik lengkap 
dengan perangkat hukum yang lebih kuat. 
Tahun 2018 adalah saat yang paling realistis 
untuk mengesahkan RUU ini dan KPPU akan 
berjuang hingga akhir untuk mewujudkan itu. 
Tahun 2019 adalah masa Pileg dan Pipres 
serentak yang dengan dua agenda besar itu, 
Anggota DPR RI sudah tidak fokus melakukan 
pembahasan RUU. Apabila RUU LPMPUTS ini 
tidak selesai tahun 2018, maka sudah dapat 
dipastikan pembahasan RUU akan diulang 
dari awal kembali karena pembahasan RUU 
di DPR RI tidak mengenal system carry over. 
Tak terbayangkan berapa banyak rupiah yang 
telah dikeluarkan Negara dari APBN guna 
membiayai proses amandemen UU No. 5 
Tahun 1999 sejak tahun 2013 namun tidak 
menghasilkan Undang-Undang.

Judicial Review UU NO. 5 TAHUN 
1999  di Mahkamah Konstitusi
Jelang Final Decision

Proses Pengujian Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(UU No. 5 Tahun 1999) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang 
diajukan oleh PT. Bandung Raya Indah Lestari 
berlanjut hingga tahun 2017. Sebagaimana 
diketahui, pada tahun 2016, Pemohon 
sebagai badan hukum privat menganggap 
hak konstitusionalnya dirugikan atau setidak-
tidaknya berpotensi dilanggar dengar 
berlakunya norma Pasal 22, Pasal 23, Pasal 
24, Pasal 36 huruf c, huruf h, huruf i, Pasal 
41 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 ayat (4) 
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dan ayat (5) UU No. 5 Tahun 1999. Atas dasar 
ini, Pemohon mengajukan judicial review ke 
Mahkamah Konstitusi dengan register Perkara 
Nomor 85/PUU-XIV/2016.

Dalam persidangan tahun 2016, telah 
diperdengarkan Keterangan Presiden RI 
yang dibacakan oleh Lasminingsih (Staf Ahli 
di Bidang Perdagangan Jasa, Kementerian 
Perdagangan) dalam persidangan hari 
Senin tanggal 14 November 2016. Dalam 
persidangan selanjutnya yaitu pada hari 
Rabu tanggal 23 November 2016, telah 
diperdengarkan Keterangan DPR RI yang 
disampaikan oleh Ir. H. Azam Azman 
Natawijana, Nomor Anggota A430, Wakil 
Ketua Komisi VI DPR RI dan Keterangan 
Pihak Terkait yakni KPPU yang disampaikan 
oleh Mohammad Syarkawi Rauf selaku 
Ketua KPPU. Persidangan terkahir di 
tahun 2016 dilaksankan pada hari Rabu 
tanggal 30 November 2016 dengan agenda 
Menderangkan Keterangan Ahli Pemohon, 
Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni 
Prof. I Gde Pantja Astawa dan Dr. Chairul 
Huda.

Hari Senin tanggal 9 Januari 2017, persidangan 
dilanjutkan dengan agenda Mendengarkan 
Keterangan Ahli Pemerintah. Adapun Ahli 
yang diajukan oleh Pemerintah yaitu Prof. 
Ningrum Natasya Sirait. Dalam persidangan 
tersebut, Ahli Pemerintah telah menerangkan 
secara lengkap dan jelas terkait frasa ‘pihak 
lain’ dalam ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 
24 dan kewenangan ‘penyelidikan’ dalam 
ketentuan Pasal 36 huruf c, huruf h, huruf i, 
Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) serta kaitannya 
ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU 
No. 5 Tahun 1999. Dalam keterangannya, 
Ahli Pemerintah menguraikan pendapatnya 
dengan berlandaskan teori diskresi dan teori 
kemanfaatan hukum serta merujuk pada 
memorie van toelichting (MvT) Pembentukan 

UU No. 5 Tahun 1999. Persidangan ini 
merupakan sidang terakhir dan selanjutnya 
masing-masing pihak menyampaikan 
kesimpulan. Sebelum menutup sidang, Arief 
Hidayat selaku Ketua Majelis Hakim Konstitusi 
menegaskan bahwa Kesimpulan disampaikan 
paling lambat pada hari Selasa tanggal 17 
Januari 2017 terakhir pada pukul 12.00 WIB.
KPPU sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini 
telah menyampaikan Kesimpulan pada hari 
Selasa tanggal 17 Januari 2017. 

Setelah Kesimpulan telah disampaikan ke 
Mahkamah Konstitusi, maka seluruh proses 
telah dilalui. Dalam perkara judicial review 
ini, kedudukan KPPU hanyalah sebagai Pihak 
Terkait yakni dalam kapasitasnya sebagai 
lembaga yang dibentuk untuk mengawasi 
pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 ini. Sebagai 
lembaga yang telah menjalankan tugas 
dan wewenang sebagaimana diamanatkan 
dalam UU No. 5 Tahun 1999, KPPU sangat 
memahami arti penting pengaturan norma 
‘pihak lain’ dan kewenangan ‘penyelidikan’ 
dalam proses penegakan hukum persaingan 
usaha. Oleh karena itu, sebagai langkah 
terakhir guna memberikan keyakinan Majelis 
Hakim Konstitusi, maka KPPU menambahkan 
Keterangan Ahli Dr. Refly Harun terhadap 
Permohonan Pengujian Undang-Undang 
Perkara Nomor 85/PUU-XIV/2016 ini yang 
disampaikan dalam bentuk tertulis tertanggal 
8 Februari 2017. Dengan tambahan 
keterangan ahli ini, KPPU berharap dapat 
membantu para pihak dalam menyelesaikan 
perkara ini. 
Amanat Perubahan dari “the Guardian of the 
Constitution”
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Meskipun proses persidangan telah selesai 
pada bulan Januari 2017, namun Mahkamah 
Konstitusi membutuhkan waktu yang cukup 
lama yakni hari Senin tanggal 18 September 
2017, 8 (delapan) Hakim Konstitusi baru 
dapat menggelar Rapat Permusyawaratan 
Hakim. Dalam perjalanannya memang 
terdapat salah satu Hakim Konstitusi yang 
terjerat kasus korupsi yang ditangani oleh 
KPK, namun masalah ini bukanlah sebagai 
penghambat penyelisaian perkara a quo 
karena kasus korupsi tersebut tidak berkaitan 
dengan proses penanganan perkara ini. 
Adapun panjangnya waktu yang dibutuhkan 
oleh Hakim Konstitusi berkenaan dengan 
penyelesaian sengketa PILKADA yang diatur 
secara tegas batas waktunya sehingga harus 
diutamakan.
Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 20 
September 2017, 9 (sembilan) Hakim 
Konstitusi telah membacakan Putusan Perkara 
Nomor 85/PUU-XIV/2016 dalam sidang pleno 
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk
sebagian.
1.1. Menyatakan frasa ‘pihak lain’ dalam Pasal 
22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 5 Tahun 
1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 
1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai selain “dan/atau pihak yang terkait 
dengan pelaku usaha lain”.
1.2. Menyatakan frasa “penyelidikan”dalam 
Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h dan huruf 
i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 
5 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 
NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai “pengumpulan alat 
bukti sebagai bahan pemeriksaan”. 
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk
selain dan selebihnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini
dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya.

Di satu sisi Putusan Mahkamah Konstitusi 
Perkara Nomor 85/PUU-XIV/2016  tanggal 20 
September 2017 ini memperkuat landasan 
hukum penegakan hukum yang selama ini 
dilakukan KPPU. Di sisi lain, norma yang 
terkandung dalam putusan tersebut tersirat 

amanat penyempurnaan UU No. 5 Tahun 
1999 yang harus ditindaklanjuti dalam proses 
amandemen oleh pembentuk Undang-
Undang. 

Diseminasi Persaingan Usaha

Dalam menanamkan nilai-nilai persaingan 
usaha kepada para stakeholder, KPPU 
melakukan berbagai macam upaya. 
Pengenalan nilai-nilai persaingan usaha 
dilakukan KPPU tidak hanya di lingkup 
pelaku usaha, tetapi juga dimulai sejak dini 
yaitu melalui jenjang pendidikan hingga 
kalangan institusi pemerintahan. Untuk 
memberikan pemahaman mengenai nilai-
nilai persaingan usaha yang sehat kepada 
stakeholdernya, KPPU melakukan pendekatan 
dan memberikan pemahaman diantaranya 
melalui kegiatan Pojok Persaingan Usaha dan 
Workshop Hakim

Pojok Persaingan Usaha

Melalui jejaring kerjasamanya saat ini KPPU 
telah mendirikan 2 (dua) unit pojok persaingan 
usaha di Universitas Padjajaran Bandung dan 
Universitas Hasanuddin Makassar.

Untuk meningkatkan pehaman dan 
menginternalisasi nilai-nilai persaingan 
usaha, KPPU melalui pojok persaingan usaha 
melakukan berbagai kegiatan sosialisasi 
maupun workshop untuk kalangan mahasiswa 
dan akademisi.
Pengembangan Materi Persaingan Usaha bagi 
Pengadilan
Undang – Undang  No. 5 Tahun 1999 (UU No. 
5/1999) tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang 
menjadi landasan hukum bagi pelaku usaha 
dan masyarakat Indonesia untuk bersaing 
secara sehat, adalah salah satu bentuk 
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perundangan yang implementasinya harus 
berjalan dengan baik seiring keberadaan 
peraturan dan kebijakan ekonomi dari 
pemerintah.  Hanya saja, sampai saat ini masih 
ditemukan bahwa UU No.5/1999 tidak dapat 
dipahami secara menyeluruh oleh berbagai 
pihak yang berkepentingan. Hal ini juga terjadi 
pada perangkat hukum di Indonesia.
Untuk memperbaiki kondisi ini, KPPU 
menggelar Lokakarya Hakim Pengadilan 
Negeri tentang Hukum Persaingan Usaha. 
Lokakarya ini diselenggarakan dalam rangka 
pendalaman pengetahuan  mengenai hukum 
persaingan usaha karena peran hakim dalam 
penegak hukum persaingan usaha pada 
tingkat keberatan di Pengadilan Negeri dan 
kasasi di Mahkamah Agung sangat penting. 
Pada tahun 2017 ini, KPPU menyelenggarakan 
2 (dua) kegiatan lokakarya di dua daerah 
berbeda yaitu di Lampung dan Makassar.

Penyelenggaraan Lokakarya Hakim di 
Lampung di selenggarakan pada tanggal 21 – 
22 Maret 2017 di Novotel, Lampung. Kegiatan 
ini diikuti oleh 40 (empat puluh) orang Hakim 
dari Pengadilan Negeri se-Provinsi Lampung. 
Adapun rincian peserta lokakarya tersebut 
adalah sebagai berikut:

Lokakarya Hakim di Makassar diselenggarakan 
pada tanggal 16-17 Mei 2017 di The Rinra 
Hotel Makassar. Lokakarya ini pun dihadiri 
oleh  40 (empat puluh) orang peserta Hakim 
dari Pengadilan Negeri se-provinsi Makassar. 

Rincian peserta Lokakarya Hakim di Makassar 
adalah sebagai berikut:

Dalam lokakarya tersebut para peserta 
diberikan pemahaman mengenai subtansi UU 
No. 5 Tahun 1999 dan study kasus mengenai 
berbagai perkara yang telah diputus oleh 
KPPU.
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Pada tahun 2017, KPPU memasuki usia 17 
tahun, usia yang penuh semangat untuk 
mewujudkan cita-citanya. Perjalanan selama 
17 tahun KPPU tidak dilalui dengan mudah, 
banyak tantangan dan hambatan yang sudah 
dilalui. Sekretariat KPPU merupakan unit 
supporting yang tanpa keberadaan mereka 
KPPU tidak akan mampu mewujudkan visi dan 
misinya.

Sumber daya Manusia yang 
Profesional

Dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya, KPPU dikawal oleh 330 orang 
yang bernaung pada kelompok jabatan 
fungsional Investigator, Auditor, Panitera, dan 
Pengadministrasi. 
Jumlah pegawai : 330 orang
- Laki-laki: 177 orang
- Perempuan: 153 orang

Kelompok Jabatan Fungsional 
- Investigator
- Auditor
- Panitera
- Pengadministrasi

Jumlah Investigator : 111 orang
- Jumlah Investigator yang menjabat struktural: 
49 orang
- Jumlah Fungsional Investigator: 38 orang
 Jumlah Panitera : 4 orang

Jumlah Auditor 16 orang
- Jumlah Fungsional Auditor: 7 orang 

AKUNTABILITAS,
INTEGRITAS,
DAN LOYALITAS
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Rincian penyerapan anggaran KPPU selama tahun 
2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Sejak menjadi bagian anggaran sendiri dengan BA 108, KPPU selalu berusaha menjaga 
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangannya. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksanaan 
laporan keuangan KPPU oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun-tahun 
sebelumnya.

Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Pada Tahun  2017 KPPU memperoleh pagu 
anggaran sebesar Rp 135.273.210.000 
(seratus tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh 
puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) 
dari total pagu tersebut realisasi belanja KPPU 
mencapai Rp 128.870.692.000 (seratus dua 
puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh 
juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) 
atau sebesar 95 persen. Rincian realisasi 
anggaran berdasarkan belanja dapat dilihat pada 
gambar berikut ini:



Laporan Kinerja KPPU 2017 23

Terlibatnya KPPU dalam tim pengendali inflasi 
daerah tidak lepas dari mandat yang diberikan 
langsung oleh Presiden Jokowi untuk turut 
serta dalam pengendalian harga pangan. 
Sepanjang kurun waktu tahun 2017 melalui 
Kantor Perwakilan Daerah di 5 kota, KPPU 
berperan aktif dalam mengawal stabilitas 
harga bahan kebutuhan pokok terutama 
pada masa-masa hari raya nasional dan 
keagamaan. Harga bahan kebutuhan pokok 
pada masa-masa itu bergejolak dengan 
harga yang naik tajam sehingga menjadi 
penyumbang inflasi. Kondisi ini tentu saja 
sangat merugikan perekonomian nasional, 
masyarakat mendapatkan harga tidak wajar 
dan margin perdagangan hanya dinikmati oleh 
sebagian kecil dari lembaga pemasaran. Dari 
beberapa penelitian diketahui bahwa kenaikan 
harga tersebut hanya dinikmati oleh middle 

Lukman Sungkar (Kepala KPD KPPU Batam) – Sidak Distributor dan Supermarket  di Wilayah Batam

man dan bukan oleh produsen, dalam hal ini 
adalah Petani. Langkah nyata yang dilakukan 
oleh KPPU melalui Kantor Perwakilan Daerah 

adalah melalui beberapa kegiatan 
diantaranya rapat Tim Pengendali Inflasi 
Daerah (TPID), kegiatan penelitan, Focus 
Group Discussion (FGD) ataupun dengan 
melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk 
melihat kondisi pasokan dan harga secara 
langsung. Langkah-langkah ini membuahkan 
hasil dengan indikator stabilnya harga bahan 
kebutuhan pokok pada saat hari-hari besar 
keagamaan dan libur nasional. Gejolak harga 
dan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan 
pokok terjamin dan terpantau aman. Peran 
KPD sebagai representasi KPPU di daerah 
menjadi sangat penting dan yang utama 
adalah memberi pesan kepada masyarakat 
luas bahwa lembaga pengawas persaingan 
usaha itu ada.

LINTAS KANTOR PERWAKILAN DAERAH (KPD)
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Ramli Simanjuntak (Kepala KPD KPPU 
Makassar) Bersama dengan Walikota 
Palu – Memantau harga pangan di 
Pasar

Aru Armando (Kepala KPD KPPU 
Surabaya) – Memberikan asistensi 
kepada Walikota Surabaya Tri 
Rismaharini mengenai Aset-Aset 
Pemkot Surabaya.

Abdul Hakim Pasaribu (Kepala KPD 
KPPU Medan) – Melakukan kunjungan 
kerja ke Polda Sumatera Barat

(Ki-ka: Syaidah Sakwan, Syarkawi 
Rauf, Ahmad Muhari) - Kepala KPD 
KPPU Balikapapan bersama dengan 
Komisioner KPPU menggelar Forum 
Jurnalis mengenai Peran KPPU dalam 
Stabilitas Harga Pangan.
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LAMPIRAN

Daftar Pembayaran Denda Persaingan Usaha
Atas Perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap

Tahun  2017
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Daftar Saran dan Pertimbangan
Komisi Pengawas Persaingan usaha

Tahun 2017
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Daftar Keterlambatan Notifikasi
Merger Yang Masuk Perkara di Tahun 2017
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Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Laporan Realisasi Anggaran (NETTO)

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
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Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Neraca

Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
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Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Laporan Operasional

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
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