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EXECUTIVE SUMMARY
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan
perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L)
untuk mendukung terwujudnya good governance berdasarkan peraturan perundangundangan

yang

berlaku.

LAKIP

KPPU

tahun

2013

merupakan

wujud

dari

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010

2014 dan Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013, yang dilakukan dengan menetapkan cara untuk
mencapai tujuan melalui strategi dan dijabarkan lebih lanjut dalam sasaran strategis.
Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi
KPPU berdasarkan metodologi balanced scorecard yang terdiri dari tiga perspektif yaitu
pemangku kepentingan, proses internal dan pembelajaran dan modal dasar institusi
(didalamnya terdapat perspektif keuangan). Penilaian terhadap keberhasilan atau
kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-

(Specific, Measureable, Achievable

Realistic, Time-bounded dan Continously Improved).
Dalam melaksanakan misinya KPPU mempunyai

IKU sebagai sarana

pengukuran sasaran strategis. Adapun IKU sekretariat KPPU tersebut meliputi (1) Indeks
persepsi persaingan usaha di Indonesia; (2) Persentase implementasi saran pertimbangan
KPPU oleh pemerintah terhitung

tahun sejak disampaikan; (3) Presentase terbuktinya

dugaa pelanggaran pada putusan KPPU; (4) Opini BPK terhadap laporan keuangan KPPU;
(5) Tingkat/level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP); (6) Hasil
penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU; dan (7) Jumlah Jangkauan
Informasi Media Online.
Pengukuran Indeks persepsi persaingan usaha salah satunya dilakukan melalui
pengukuran Indeks Persaingan Usaha (IPU) yang merupakan ukuran kuantitatif sebagai
indikator bagaimana pelaku usaha di masing-masing sektor bersaing satu sama lain. KPPU
telah meraih capaian IPU sebesar 5,15 dari target

di tahun 2013. Indeks persepsi ini

diperoleh dari kegiatan survei tahunan dengan objek industri yang berbeda. Untuk tahun
ini objek survei dilakukan pada sektor perbankan dan transportasi.
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Untuk IKU Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU terhitung tahun
sejak disampaikan (tahun 2011-2012) telah tercapai sebesar 25% dari target 20% di
tahun 2013. Dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha melalui IKU Persentase
terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU di tahun 2013 tercapai 100%
Dalam segi managerial yang tertuang pada IKU Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan tahun 2012 KPPU mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan
dalam IKU Tingkat/Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)
pada tahun 2013 berada pada level

(tercapai 100% dari yang ditargetkan). Sedangkan

IKU Hasil penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja terhadap LAKIP KPPU tahun 2013
meraih nilai CC, sesuai dengan target yang ditetapkan.
Untuk layanan informasi, melalui IKU Jumlah jangkauan informasi media online
tercapai jumlah sebesar 905.671 (sebesar 452,84%). Jumlah ini jauh lebih besar dari
target yang ditetapkan sebesar 200 ribu.
Dari seluruh capaian tersebut di atas dan kegiatan

kegiatan lainnya telah

terealisasi anggaran sebesar Rp. 102.707.166.800,00 dengan persentase 90,60% dari pagu
anggaran sebesar Rp. 113.358.275.000,-.
Demikian sekilas tentang akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal
KPPU Tahun 2013. Pada periode kepemimpinan KPPU sekarang ini, kegiatan yang
dilaksanakan akan berfokus pada upaya pencegahan atas perilaku yang menyimpang dari
hukum persaingan usaha. Untuk mewujudkan hal ini, koordinasi dan kerjasama dengan
kementerian/lembaga dan insitusi lain yang terkait mutlak dilakukan oleh KPPU.
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BAB
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Tahun 2013 merupakan tahun transisi bagi KPPU sehubungan dengan adanya
pergantian Komisioner masa keanggotaan KPPU periode ketiga sesuai dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012. Melalui
keputusan ini pula telah ditetapkan (sembilan) Anggota Komisi periode ketiga untuk masa
jabatan (lima) tahun, yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.
Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut, maka Rencana Strategis KPPU
disesuaikan menjadi Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014 yang telah disahkan
melalui Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 22 Februari 2013. Renstra
penyesuaian tersebut telah menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan seperti
penetapan kinerja, rencana kinerja tahunan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013
yang untuk selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di tahun 2013.
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KPPU dituntut untuk dapat menjalankan
amanahnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata Pemerintahan yang baik. Prinsip
akuntabilitas tersebut salah satunya diimplementasikan melalui LAKIP.
LAKIP merupakan pertanggungjawaban KPPU dalam melaksanakan tugas dan fungsi
selama Tahun 2013 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi KPPU, sekaligus
sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sebagai alat informasi bagi
pemangku kepentingan demi perbaikan KPPU sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Instruksi Presiden Nomor Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS DAN WEWENANG KPPU
Pasal 35 UU No.

Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang KPPU

adalah sebagai berikut.
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Tugas KPPU:
1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat;
3. Melakukan penilaian terhadap ada/atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan
dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. Tahun 1999;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat.
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Wewenang KPPU:
1. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan
terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat
atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap
orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada dan/atau tidak
adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan UU No. Tahun 1999;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU No. Tahun 1999;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau
setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka
memenuhi panggilan Komisi;
Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat
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8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan
dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No.
Tahun 1999;
9. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10.Memutuskan dan menetapkan ada/atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha
lain atau masyarakat;
11.Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
12.Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang
melanggar ketentuan Undang-undang ini.

C. PERAN STRATEGIS KPPU
UU No.

Tahun 1999 mengamanahkan KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan

usaha di Indonesia. Dalam perannya sebagai lembaga pengawas, KPPU menjalankan

LAKIP

fungsinya dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Kinerja ke depan yang diemban
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KPPU meliputi peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku usaha serta sebagai
pengambil putusan dan peningkatan kinerja perekonomian berupa peningkatan
kesejahteraan rakyat (welfare improvement).
Internalisasi tentang pentingnya hukum persaingan dan perubahan kebijakan
Pemerintah agar sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha dengan menjadikan KPPU
sebagai center of knowledge menjadi tolak ukur utama keberhasilan KPPU selain upayanya
dalam menegakan hukum persaingan usaha.
Upaya tersebut dijalankan melalui ditetapkan

(lima)

(satu) sektor-sektor

prioritas sebagai berikut:
1. Sektor pangan;
2. Sektor energi dan pertambangan;
3. Sektor kesehatan dan pendidikan;
4. Sektor keuangan;
5. Sektor infrastruktur; dan
6. Bidang-bidang kegiatan yang bersifat monopoli alamiah.
Dalam pelaksanaan tugas lima tahun ke depan, telah ditetapkan

(tujuh) propinsi

sebagai daerah yang akan dijadikan pilot project dalam rangka pencegahan dan pengawasan
intensif meliputi kegiatan antara lain: (1) harmonisasi kebijakan-kebijakan daerah, (2)
Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat
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sosialisasi persaingan usaha dan (3) monitoring perilaku kegiatan usaha. Propinsi-propinsi
tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Utara,
Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

D. STRUKTUR ORGANISASI
Sebagai upaya untuk mengemban amanah UU No.

Tahun 1999, KPPU didukung

oleh Sekretariat Komisi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Komisi
mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis operasional dan administratif
kepada Komisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UU
No. Tahun 1999.
Struktur organisasi pada tahun 2013 diatur melalui Keputusan Komisi Pengawas
Persainga Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Komisi
Pengawas Persaingan Usaha dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi
seluruh kegiatan teknis operasional dan administratif di lingkungan Sekretariat

LAKIP

Komisi;
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b. Pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha;
c. Pelaksanaan kajian dan harmonisasi kebijakan persaingan;
d. Pelaksanaan bantuan hukum, hubungan kelembagaan dan advokasi;
e. Pembinaan dan pengelolaan sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan prasarana;
dan
f. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, tata kerja, sistem dan teknologi
informasi, program kerja dan administrasi seluruh unit organisasi di lingkungan
Sekretariat Komisi.
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Adapun Struktur Organisasi KPPU tercantum dalam Gambar di bawah ini.
Lam pira n 1
STRUKTUR ORG ANIS AS I S EKRETARIAT
RAPAT KOMISI

KO MIS I PE NGAWAS P ERS AING AN US AHA

Keputusa n Kom is i Pe ngaw as Pe rs aingan Usaha
NO MOR : 04 /KPP U/KEP /I/20 10

KETUA

WAKIL KE TUA KO MIS I

SE KRETARIS JENDE RAL

KELO MPO K KE RJA

STAF AHLI
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Gambar 1.1. Struktur Organisasi KPPU

E. DASAR HUKUM
Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal KPPU tahun
2013 ini adalah:
1. Undang-undang Nomor

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan
Usaha;
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Presiden
Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
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4. Instruksi Presiden Nomor

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2010; dan
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN
Sistematika pelaporan Akuntabilitas Kinerja Setjen KPPU Tahun 2013 adalah sebagai
berikut:
1. Bab

Pendahuluan menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan

wewenang, struktur organisasi, dasar hukum, dan sistematika pelaporan;
2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menjelaskan Rencana Strategis
Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014, Arah dan Kebijakan KPPU, serta target
kinerja Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2013 berdasarkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang dijabarkan dalam Perjanjian atau Penetapan Kinerja (TAPKIN);
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan capaian kinerja masing-masing IKU
pada Sekretariat KPPU beserta analisis dan evaluasi kinerja dari hasil pengukuran
kinerja, serta akuntabilitas keuangan KPPU Tahun 2013;
4. Bab IV Penutup berisi kesimpulan dan tindak lanjut atas Laporan Akuntabilitas
Kinerja Setjen KPPU Tahun 2013.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mengawasi
pelaksanaan UU No.

Tahun 1999 serta Inpres Nomor

Tahun 1999 agar efektif, efisien

dan akuntabel, KPPU berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada
1. RPJMN 2010-2014;
2. Renstra Penyesuaian KPPU 2010-2014;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2013.
LAKIP
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1. RPJMN 2010-2014
Pada RPJMN 2010-2014 ini diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja
jangka menengah dalam rangka Pembangunan Nasional yang dilakukan secara
menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan
pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam

(sembilan) bidang pembangunan

menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu:
a. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
b. Bidang Ekonomi
c. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
d. Bidang Sarana dan Prasarana
e. Bidang Politik
f. Bidang Pertahanan dan Keamanan
g. Bidang Hukum dan Aparatur
h. Bidang Wilayah dan Tataruang
i. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Khusus mengenai pembangunan di bidang ekonomi, mempunyai tujuan akhir
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat
memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh serta; (3)
Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat
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pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan memberikan kesempatan peningkatan dan perluasan kegiatan
ekonomi

yang

berarti

memberikan

kesempatan

peningkatan

pendapatan

masyarakat. Namun peningkatan kegiatan ekonomi tidak akan dapat berjalan apabila
stabilitas ekonomi tidak tercipta.
Stabilitas ekonomi juga melindungi agar peningkatan pendapatan masyarakat
tidak tergerus oleh kenaikan harga. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan
stabilitas ekonomi merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dalam RPJMN 2010-2014, pembangunan bidang ekonomi meliputi 12
prioritas bidang, yaitu:
a. Peningkatan Investasi;
b. Peningkatan Ekspor;
c. Peningkatan Daya Beli Masyarakat;
d. Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah dan Pengelolaan Kekayaan Negara;
e. Revitalisasi Industri;
f. Peningkatan Pertanian;
g. Stabilitas Moneter;
h. APBN yang berkelanjutan;
i. Stabilitas Sektor Keuangan;
j. Daya Saing Ketenagakerjaan, dan;
k. Pengurangan Kemiskinan.
Sesuai dengan alur pembangunan tersebut di atas, maka fokus bidang KPPU

persaingan usaha di Indonesia.
2. Renstra Penyesuaian KPPU 2010- 2014
Pada tahun 2013 telah disusun penyelarasan Renstra Penyesuaian KPPU
Tahun 2013-2015 yang menghasilkan Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 20102014 Renstra tersebut disahkan melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor 01 Tahun 2013, tanggal 22 Februari 2013.
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Dalam Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014, telah ditetapkan visi,
misi, tujuan dan sasaran strategis KPPU.
1. Visi
nya Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk
Kesejaht
2. Misi
Dalam

mewujudkan

visinya,

KPPU

menetapkan

misi

yaitu

Mewujudkan persaingan usaha yang sehat melalui:
a). Pencegahan dan Penindakan;
b).Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha
c). Penguatan Kelembagaan
3. Tujuan
Tujuan umum yang hendak dicapai KPPU adalah untuk:
a). Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat;
b).Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan
usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah,
dan pelaku usaha kecil;
c). Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d).Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Selaras dengan tujuan umum tersebut, selanjutnya dirumuskan
tujuan khusus atau ultimate goal yang hendak dicapai hingga akhir periode
Renstra, yaitu
4. Nilai-Nilai Dasar
Dalam mencapai visi, diperlukan suatu nilai-nilai (values), yaitu
merupakan filosofi yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi
mengembangkan dirinya dalam melaksanakan visi organisasi. Nilai-nilai
dasar yang dijunjung tinggi oleh KPPU dalam mencapai visi, adalah:
profesional independen kredibel transparan dan bertanggungjawab.
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5. Slogan
Keseluruhan nilai-nilai dasar tersebut tercantum dalam slogan yang
merefleksikan visi dan misi serta tujuan KPPU yaitu pernyataan singkat
berbunyi Persaingan Sehat Sejahtera
6. Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategi
Optimalisasi peran dan kontribusi KPPU dalam pembangunan
nasional senantiasa menjadi yang utama. Namun demikian, tentunya hal
tersebut perlu diseimbangkan dengan pengembangan kapasitas dan
kapabilitas kelembagaan yang sebenarnya akan bermuara pada peningkatan
kualitas kinerja, output, dan outcomes.
Mengingat kondisi tersebut, maka arah kebijakan KPPU hingga akhir
periode Renstra ini adalah memantapkan dan meningkatkan peran sebagai
pengawas persaingan usaha melalui kegiatan pencegahan dalam
penanganan perkara dan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha
sehat yang berjalan secara paralel dengan penguatan kelembagaan KPPU
sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan

kredibel.

Penerapan kebijakan tersebut dalam tataran operasional memerlukan
perumusan strategi yang telah mempertimbangkan berbagai faktor, baik
yang bersifat internal maupun eksternal.
7. Peta Strategis
Peta strategis KPPU seperti yang tercantum dalam Renstra
dijabarkan kedalam beberapa perspektif. Setiap perspektif yang ada tersebut
memiliki sasaran-sasaran strategis. Untuk dapat mencapai sasaran strategis
diperlukan

indikator-indikator kinerja

yang

dapat

menjadi

ukuran

pencapaian suatu sasaran strategis yang ada di KPPU. Indikator kinerja
merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja
memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai
apa yang diukur untuk menentukan tercapainya tujuan.
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Tercapainya iklim
persaingan usaha
sehat

Peningkatan
efektivitas monitoring
terhadap pelaku
usaha dan kebijakan
persaingan

Peningkatan kualitas
penegakan hukum
persaingan usaha

Peningkatan
efektifitas
pelaksanaan
investigasi terhadap
pelaku usaha atau
kegiatan usaha

Pengarusutamaan
nilai-nilai persaingan
usaha sehat

Peningkatan kualitas
kajian industri dan
ekonomi

Peningkatan kualitas
saran dan
pertimbangan kepada
pembuat kebijakan

Peningkatan kualitas
SDM, tata organisasi,
dan layanan
operasional

Peningkatan
efektivitas
pengawasan merger

Pembangunan
jejaring dengan
lembaga lain yang
memberikan nilai
tambah

Peningkatan kualitas
perencanaan dan
pengelolaan
anggaran
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Peningkatan kualitas pengawasan
internal terhadap aparatur, anggaran,
dan kinerja KPPU

Penataan kelembagaan
yang selaras dengan
reformasi birokrasi

Gambar 2.1. Peta Strategis KPPU

Ketiga perspektif di atas merupakan perwujudan dari proses
perencanaan program, kegiatan serta target capaian yang akan dicapai oleh
seluruh unit kerja KPPU selama tahun 2013 Selanjutnya, seluruh unit kerja akan
merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan anggaran sehingga visi dan misi
KPPU dapat tercapai sesuai dengan target. Keterkaitan antara ketiga perspektif
dengan strategi dan sasaran-sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:
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a. Perspektif Pemangku Kepentingan
Tabel 2.1. Perspektif Pemangku Kepentingan
Strategi

Pencegahan Dan Penindakan, fokus pada sektor-sektor strategis
Sasaran Strategi

Ultimate Goal Tercapainya iklim
persaingan usaha yang sehat
SS-1
Peningkatan efektifitas
monitoring terhadap pelaku
usaha dan kebijakan
persaingan

SS-2
SS-3

SS-4

Peningkatan kualitas
penegakan hukum
persaingan usaha;
Peningkatan efektifitas
pelaksanaan investigasi
terhadap pelaku usaha atau
kegiatan usaha;

Peningkatan efektifitas
pengawasan merger.

Indikator Kinerja
Indeks persepsi persaingan usaha
Prosentase kepatuhan pelaku usaha dalam
pengawasan terhadap UU Nomor Tahun
1999
Prosentase pertumbuhan kebijakan
Pemerintah yang menjadikan KPPU sebagai
institutional reference
Prosentase laporan kajian atau analisa yang
ditindaklanjuti oleh Biro Investigasi dan
Biro Kebijakan
Prosentas terbuktinya dugaan
pelanggaran pada Putusan KPPU
Prosentase hasil penelitian perkara inisiatif
yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan
Presentase hasil penyelidikan yang
ditindaklanjuti ketahap pemberkasan
Prosentase laporan hasil klarifikasi yang
dilanjutkan ke penyelidikan di Kantor
Perwakilan Daerah (KPD)
Presentase pelaku usaha yang melakukan
persaingan usaha tidak sehat karena
penilaian yang tidak berkualitas

b. Perspektif Proses Bisnis Internal dan Pembelajaran
Tabel 2.2. Perspektif Proses Bisnis Internal dan Pembelajaran
Strategi 2: Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada semua pemangku
kepentingan
Sasaran Strategi
Indikator Kinerja
SS-5
Pengarusutamaan nilai-nilai
Indeks persepsi persaingan usaha
persaingan usaha sehat;
Indeks agregat persaingan usaha untuk
pelaku usaha (PMN dan PMDN)
Jangkauan informasi media on line
SS-6
Peningkatan kualitas saran dan
Persentase implementasi saran
pertimbangan kepada pembuat
pertimbangan KPPU oleh Pemerintah
kebijakan
terhitung (dua) tahun sejak
disampaikan
SS-7
Peningkatan kualitas kajian
Jumlah hasil kajian isu strategis dan
industri dan ekonomi.
peraturan perundang-undangan di daerah
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c. Perspektif Modal dasar Institusi
Tabel 2.3 Perspektif Modal Dasar Institusi
Strategi 3: Kelembagaan yang efektif dan efisien
Sasaran Strategi
SS-8

Pembangunan jejaring dengan
lembaga lain yang memberikan
nilai tambah

SS-9

Peningkatan kualitas perencanaan
dan pengelolaan anggaran;

SS-10

Peningkatan kualitas SDM, tata
organisasi, dan layanan
operasional;

SS-11

Peningkatan kualitas pengawasan
internal terhadap aparatur,
anggaran, dan kinerja KPPU;

SS-12

Penataan kelembagaan yang selaras
dengan reformasi birokrasi

Indikator Kinerja
Jumlah kerjasama kelembagaan
Jumlah partisipasi aktif dan
pengembangan hubungan kerjasama
internasional
Indeks kepuasan pemangku kepentingan
internal terhadap pelayanan Biro
Perencanaan dan Keuangan (skala 5)
Persentase peningkatan integritas dan
profesionalisme SDM Sekretariat
Indeks kepuasan kualitas layanan
operasional
Presentase ketersediaan gedung kantor
pusat
Presentase kualitas analisa dokumen tata
laksana, kajian hukum, penyusunan
peraturan, bantuan hukum dan
dokumentasi hukum
Peningkatan kualitas Aparatur Pemeriksa
Internal Pemerintah (APIP)
Presentase tingkat penerapan sistem
pengendalian internal Pemerintah di KPPU
Persentase tersedianya konsep perangkat
peraturan terkait dengan kelembagaan
Presentase penyusunan naskah akademis
perubahan Undang-Undang No. tahun
1999

B. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana penjabaran lebih lanjut dari Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 20102014, pada awal tahun 2013 lalu telah disusun rencana kinerja tahunan serta perjanjian
atau penetapan kinerja (TAPKIN) Setjen KPPU yang mempresentasikan indikator kinerja
utama (IKU) yang lebih berorientasi outcome dan menggambarkan kinerja KPPU secara
keseluruhan. IKU Setjen yang ditetapkan dalam TAPKIN Setjen KPPU Tahun 2013
sebagaimana berikut:
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Tabel 2.4. IKU Setjen KPPU Tahun 2013

SASARAN STRATEGIS
Tercapainya iklim persaingan usaha yang
sehat

INDIKATOR KINERJA
Indeks Persepsi Persaingan Usaha

Peningkatan
kualitas
saran
dan
pertimbangan kepada pembuat kebijakan

Persentase
implementasi
saran
pertimbangan KPPU oleh Pemerintah
terhitung tahun sejak disampaikan

20

Peningkatan kualitas penegakan hukum
persaingan usaha

Persentase
terbuktinya
dugaan
pelanggaran pada Putusan KPPU

40

Peningkatan kualitas pengawasan internal
terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja
KPPU

Opini BPK terhadap laporan keuangan
KPPU

WTP

Tingkat/Level kapabilitas
Aparatur
Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)

2

Peningkatan kualitas
pengelolaan anggaran

Hasil penilaian terhadap
Akuntabilitas Kinerja KPPU

CC

Pengarusutamaan
usaha sehat

perencanaan

nilai-nilai

dan

persaingan

Laporan

Jumlah jangkauan Informasi Media Online

TARGET
5

200 ribu

Jumlah Anggaran Tahun 2013: Rp. 113.358.275.000,LAKIP
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPPU. Sasaran strategis sebagaimana dijabarkan
dalam TAPKIN Setjen KPPU Tahun 2013 tersebut, dicapai melalui program utama KPPU,
yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha, yang operasionalnya didukung oleh
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja pada Sekretariat KPPU.
Pengukuran capaian kinerja KPPU tahun 2013 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU Sekretaris Jenderal KPPU.
Ketujuh IKU Sekretrais Jenderal tersebut telah menceminkan kinerja KPPU pada tahun

LAKIP
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akuntabilitas kinerja Sekretariat KPPU dalam menjalankan tata kelola Pemerintahan yang
baik.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan
karakteristik realisasi. Penggunaan rumus ini harus memperhatikan kondisi-kondisi
tertentu seperti:
Semakin tinggi realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka
digunakan rumus:

Semakin rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka
digunakan rumus:

Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat

2013

LAKIP Sekretaris Jenderal KPPU

Berdasarkan penjelasan di atas, maka capaian kinerja IKU Sekretaris Jenderal KPPU
pada tahun 2013 dapat dijabarkan sebagaimana berikut:
Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2013

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

STRATEGIS
Tercapainya iklim

Indeks Persepsi Persaingan

persaingan usaha yang

Usaha

5

Perbankan; 5,3

-

Transportasi

sehat

Udara

Peningkatan kualitas

Persentase implementasi

saran dan pertimbangan

saran pertimbangan KPPU

kepada pembuat

oleh Pemerintah terhitung

kebijakan

tahun sejak disampaikan

Peningkatan kualitas

Persentase terbuktinya

penegakan hukum

dugaan pelanggaran pada

persaingan usaha

Putusan KPPU

Peningkatan kualitas

Opini BPK terhadap laporan

pengawasan internal

keuangan KPPU

terhadap aparatur,

Tingkat/Level kapabilitas

anggaran, dan kinerja

Aparatur Pemeriksa Instansi

KPPU

Pemerintah (APIP)

Peningkatan kualitas

Hasil penilaian terhadap

perencanaan dan

Laporan Akuntabilitas

pengelolaan anggaran

Kinerja KPPU

Pengarusutamaan nilai-

Jumlah jangkauan Informasi

nilai persaingan usaha

Media Online

20

45,83

229,25%

40

188,89

472,25%

WTP

WTP

LAKIP

2

2

-

CC

CC

-

200.000

905.671

453 %

sehat

Penjelasan mengenai capaian realisasi ini akan dijabarkan dalam sub bab Evaluasi
dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja atas capaian indikator kinerja utama dari
sasaran-sasaran strategis berdasarkan tabel 3.1. di atas beserta kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan untuk mencapainya dijabarkan sebagai berikut.
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IKU I : INDEKS PERSEPSI PERSAINGAN USAHA
Indikator kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan untuk mencapai sasaran
strategis tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat.
Ultimate goal dari perencanaan strategis KPPU adalah dengan tercapainya iklim
persaingan usaha yang sehat. Dengan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di
Indonesia, maka akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Peran KPPU
dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, yaitu dengan dilakukannya
pengawasan terhadap pelaku usaha di Indonesia baik dari sisi kebijakan Pemerintah
pusat dan daerah maupun dalam menyelenggarakan roda bisnis sehingga dapat tercipta
kemudahan pelaku usaha untuk memasuki pasar. Dengan demikian, konsumen akan
menikmati hasil dengan lebih banyaknya pilihan, yang pada akhirnya hal ini dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Untuk melihat efektivitas pengawasan terhadap pelaku usaha tersebut maka
telah dilakukan perhitungan terhadap Indeks persepsi persaingan usaha yang
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seluruh pemangku kepentingan persaingan usaha di Indonesia.
Pengukuran Indeks persepsi persaingan usaha ini salah satunya dilakukan
melalui pengukuran Indeks persaingan usaha (IPU) yang merupakan ukuran kuantitatif
sebagai indikator bagaimana pelaku usaha di masing-masing sektor bersaing satu sama
lain. Respon IPU dihitung menggunakan skala Likert dengan rentang

7 yang

menunjukkan bahwa semakin tinggi IPU maka semakin tingggi iklim persaingan usaha
yang sehat di Indonesia. Sesuai dengan Renstra Penyesuaian KPPU tahun 2013
dijelaskan bahwa target indeks persepsi persaingan usaha di tahun 2013 ada dalam
skala 5.
Pada tahun 2013 ini telah dilakukan penelitian IPU terhadap dua sektor penting
dalam perekonomian yaitu sektor transportasi dan sektor ekonomi. Kedua sektor dipilih
mewakili sektor rill dan sektor keuangan.
a.

Sektor Transportasi Udara
Sektor transportasi adalah sektor yang telah diobservasi sejak tahun
2008 dengan capaian indeks usaha dari penerbangan sebagai berikut:
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Tabel 3.2. Indeks Persaingan Usaha Penerbangan

Indeks persaingan usaha industri transportasi udara pada tahun 2013
mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013
indeks persaingan industri transportasi udara berada di dalam indeks 5.3 atau
meningkat nilainya sebesar 0.02 bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang
berada pada nilai indeks 5.34. Peningkatan nilai indeks memperlihatkan tren
persaingan usaha di pesawat penerbangan semakin meningkat, dari

(tiga)

komponen yaitu harga, kualitas pelayanan dan jumlah perusahaan maskapai
penerbangan, komponen kualitas mendapatkan nilai indeks yang cukup tinggi,
dengan kata lain seiring bertambahnya maskapai penerbangan, terutama low
cost carrier persaingan tidak hanya terlihat dari harga, namun juga perbaikan
dari sisi kualitas pelayanan.
Terkait dengan industri penerbangan ini, pada tahun 2009 KPPU
mengeluarkan Putusan Nomor 29/KPPU/I/2009 tentang Penetapan Harga Fuel
Surcharge Dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik. Putusan ini ditetapkan
terkait dengan adanya kartel penetapan harga fuel surcharge oleh 13 maskapai
penerbangan domestik, sehingga mengakibatkan tingginya harga tiket pesawat
terbang. Setelah Putusan ini dikeluarkan, harga tiket penerbangan menjadi lebih
bervariatif.
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b.

Sektor Perbankan
Sektor selanjutnya yang dianalisis adalah sektor perbankan. Kegagalan
dalam sektor perbankan hampir dipastikan berdampak pada seluruh sektor
perekonomian. Saat ini hampir tidak ada kegiatan ekonomi yang terkait dengan
perbankan. Kompetensi pada sektor perbankan memiliki peranan sangat penting
yang menentukan apakah perbankan Indonesia dapat melaksanakan fungsinya
sebagai intermediasi keuangan dengan baik, sehingga mendukung pertumbuhan
ekonomi Indonesia.
Pengukuran IPU perbankan dilakukan dengan melakukan survei
terhadap penerima kredit perbankan, dengan menggunakan skala Likert antara
7, maka semakin tinggi nilai indeks, menunjukan bahwa pelaku usaha pada
perbankan semakin bersaing satu dengan yang lain.
Untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan dan dalam upaya
mengetahui kondisi mengidentifikasi factor-faktor yang berpenaruh terhadap
persaingan usaha, maka KPPU menggandeng lembaga independen dalam
melakukan pengumpulan data primer, yaitu LPEM FEUI. Model pengumpulan
data primer dilakukan dengan cara mengundang beberapa narasumber yang
kompeten di industri ekonomi dan melakukan observasi ke lapangan dengan
tujuan beberapa daerah.
Dari pengumpulan indeks kedua sektor tersebut diatas di dapat Indeks Persepsi

persaingan usaha yang dinilai melalui IPU, maka capaiannya dijabarkan dalam tabel
sebagai berikut:
Tabel 3.3 Capaian IKU Indeks Persepsi Persaingan Usaha
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Tercapainya iklim persaingan

Indeks Persepsi

usaha yang sehat

Persaingan Usaha

Target
5

Realisasi
Perbankan;
5,3 Transportasi
Udara

IPU menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun, yang artinya persaingan
usaha antar pelaku usaha di sektor-sektor tertentu cenderung meningkat. Peningkatan
persaingan usaha meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan, menurunkan profit
margin, pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan konsumen.
Hingga akhir periode Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014, KPPU
berkomitmen untuk terus mempertahankan Indeks persepsi persaingan usaha di
Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat
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Indonesia sesuai

dengan target pada Renstra yang sebesar 5, dengan melakukan

langkah-langkah tindaklanjut atas kendala-kendala yang dihadapi sebagaimana
dijelaskan di atas.

IKU 2: PERSENTASE IMPLEMENTASI SARAN PERTIMBANGAN
KPPU OLEH PEMERINTAH TERHITUNG 2 TAHUN SEJAK
DISAMPAIKAN
Indikator kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan untuk mencapai sasaran
strategis peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat
kebijakan
Melalui Indikator Utama prosentase implementasi saran dan pertimbangan
KPPU oleh Pemerintah terhitung

tahun sejak disampaikan ini telah dilaksanakan

fungsi dalam memantapkan dan meningkatkan peran sebagai pengawas persaingan
usaha melalui kegiatan pencegahan dalam penanganan perkara dan internalisasi
nilai-nilai persaingan usaha sehat
Penyampaian saran dan pertimbangan KPPU kepada Pemerintah dilakukan
dalam upaya mendukung keselarasan dan harmonisasi seluruh kebijakan/regulasi
Pemerintah agar sesuai dengan ketentuan dalam UU No. Tahun 1999.
Saran dan pertimbangan yang dihasilkan tersebut berasal dari kegiatan evaluasi
kebijakan persaingan (EKP), harmonisasi terhadap isu-isu kebijakan dan analisis saran
dan rekomendasi dari Putusan yang dikeluarkan KPPU. Penjelasan masing masing
kegiatan sebagai berikut:
1. Harmonisasi terhadap isu-isu kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Persaingan
(EKP)
Dalam kegiatan harmonisasi ini KPPU melaksanakan identifikasi atas
terhadap peraturan perundangan yang berpotensi bertentangan atau diduga
bertentangan dengan Undang-Undang No.

tahun 1999. Implementasi kegiatan

EKP dilakukan dengan menganalisa kebijakan dan regulasi yang teridentifikasi
berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang No. Tahun 1999.
Melalui kedua kegiatan di atas, pada tahun 2011 dan 2012 telah
dikeluarkan hasil harmonisasi terhadap isu-isu kebijakan dan EKP sebanyak 12
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laporan yang masuk ke dalam saran dan pertimbangan KPPU, dan sebanyak 12
laporan pada tahun 2013.
2. Analisis saran dan rekomendasi Putusan yang dikeluarkan oleh KPPU
Hasil Putusan yang dikeluarkan oleh KPPU mempunyai dampak kepada
pelaku usaha dan juga kepada Pemerintah Pemerintah bertindak sebagai
regulator yang mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang dapat menghambat
atau bersinggungan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Tindak lanjut
dari rekomendasi Putusan tersebut yaitu dengan dikeluarkannya saran dan
pertimbangan kepada Pemerintah Pada tahun 2011 dan 2012 terdapat 12 buah
EKP dan

buah laporan pada tahun 2013 laporan yang masuk ke dalam saran

dan pertimbangan Pemerintah
Pengukuran keefektifan saran dan pertimbangan KPPU diukur dalam jangka
waktu

tahun semenjak saran dan pertimbangan KPPU disampaikan dengan

pertimbangan bahwa masa dua tahun merupakan jangka waktu optimal untuk sebuah
kebijakan dihasilkan. Oleh karena itu penghitungan presentase implementasi saran dan
pertimbangan KPPU oleh Pemerintah terhitung

tahun sejak disampaikan pada tahun

2013 berasal dari saran dan pertimbangan yang dikeluarkan pada tahun 2011 sampai
dengan tahun 2012.
Instrumen saran dan pertimbangan KPPU kepada Pemerintah menggunakan
teknik persuasi, berbeda dengan tindak lanjut Putusan KPPU yang bersifat enforcement
(penegakan) melalui pengadilan dan eksekusi. Teknik persuasi dilakukan mengingat
bahwa sifat saran tidak memiliki daya paksa, pengendali perubahan kebijakan adalah
institusi Pemerintah (eksekutif) dan sifat kebijakan yang fries ermessen (kewenangan
bebas) dari Pemerintah sehingga Pemerintah memiliki kebebasan untuk melaksanakan
atau tidak melaksanakan kebijakan dimaksud.
Untuk itu dalam mendukung keefektivitasan saran dan pertimbangan tersebut,
maka dilakukan upaya pendekatan (approaches) melalui advokasi, diskusi dan
pertemuan antar instansi serta upaya monitoring yang berkelanjutan sehingga adanya
persepsi dan kesamaan pandangan terhadap aturan dan atau kerangka konsep
persaingan usaha di Indonesia. Salah satu bentuk pendekatan tersebut yang digunakan
dalam internalisasi kebijakan persaingan usaha adalah dengan dibangunnya nota
kesepahaman antara KPPU dengan instansi Pemerintah dan Universitas.
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan nota kesepahaman dan kerjasama antara
KPPU dengan Pemerintah pusat, daerah dan universitas, yaitu:
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1. Nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Nota kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Nota kesepahaman dengan Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan
Provinsi Jawa Barat;
5. Nota kesepahaman dengan Universitas Airlangga; Universitas Samratulangi;
Universitas Hasanuddin; dan Universitas Padjajaran.
Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis
Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan beserta
capaiannya dijabarkan dalam tabel berikut.
Tabel 3.4 Capaian IKU Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU
oleh Pemerintah terhitung

tahun sejak disampaikan
Target pada

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Akhir Periode
Renstra

Peningkatan

Persentase

kualitas saran dan

implementasi saran

pertimbangan

pertimbangan KPPU

kepada pembuat

oleh Pemerintah

kebijakan

terhitung tahun

20%

45,83 %

229,25%

25%

sejak disampaikan

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja tersebut lebih
tinggi dari target, yaitu sebesar 229,25%. Dalam jangka waktu 2011

2012, KPPU telah

menyampaikan 24 Saran Pertimbangan kepada Pemerintah

yaitu 11 saran

pertimbangan disampaikan pada tahun 2011, dan 13 saran pertimbangan disampaikan
pada tahun 2012. Dari 24 saran pertimbangan tersebut, sejumlah 11 saran
pertimbangan telah diimplementasikan oleh Pemerintah yang bersangkutan, dengan
rincian

saran pertimbangan tahun 2011 dan 7 saran pertimbangan tahun 2012.

Adapun 11 saran pertimbangan yang diimplementasikan tersebut secara lengkap
dilampirkan dalam laporan ini.
Hingga akhir periode Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014 ini, indikator
kinerja persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh Pemerintah terhitung
dua tahun sejak disampaikan yang ditargetkan adalah sebesar 25%. Efektifitas saran
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dan pertimbangan KPPU kepada Pemerintah dari tahun 2001 hingga tahun 2013 dirinci
dalam tabel dan gambar di bawah.
Tabel 3.5 Efektifitas saran pertimbangan KPPU
Tahun 2001-2013

LAKIP
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Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh Pemerintah terhitung
tahun sejak disampaikan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2012
jumlah saran dan pertimbangan yang disampaikan adalah sebesar 9. Melihat kondisi
tersebut, maka dapat dilihat bahwa Pemerintah telah semakin memahami dan mengerti
arti penting prinsip persaingan usaha untuk penyusunan kebijakan di Indonesia.

IKU 3: PERSENTASE TERBUKTINYA DUGAAN PELANGGARAN
PADA PUTUSAN KPPU
Indikator kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan untuk mencapai sasaran
strategis peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha.

Melalui IKU Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU ini,
maka telah dilaksanakan fungsi penegakan hukum dalam pengawasan persaingan usaha oleh
KPPU.
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Suatu penegakan hukum berkaitan erat dengan adanya kepastian hukum bagi
masyarakat. Pada kondisi ini, KPPU menyadari bahwa kepastian hukum, yang merupakan
kondisi normatif harus diatur secara jelas dan logis. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka
dalam pelaksanaannya harus diundangkan secara pasti sehingga pengaturannya menjadi jelas
dan logis. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dilaksanakan sesuai
kewenangan dan diartikan secara jelas dan tidak multi-tafsir baik melalui penjelasan pasal
dalam UU No. 5 Tahun 1999 maupun dengan menerbitkan pedoman terkait pasal dimaksud.
Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2010
tentang Tata Cara Penanganan Perkara, dijelaskan bahwa upaya penegakan hukum atas
pengawasan persaingan usaha di Indonesia adalah sebagaimana berikut:

LAKIP
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Gambar 3.1. Alur Proses Penanganan Perkara

Sepanjang tahun 2013 dapat dijelaskan proses penegakan hukum di KPPU
adalah sebagai berikut:
1. Proses awal penegakan hukum persaingan usaha
a.

Klarifikasi Laporan Pada rentang waktu tahun 2013, KPPU telah menerima
laporan dari masyarakat sebanyak 191 laporan yang berasal dari KPPU Pusat
maupun dari KPD. Sebanyak 21 laporan dilanjutkan ke tahap penyelidikan,
laporan masuk ke dalam perkara inisiatif/monitoring, 132 laporan masuk ke
dalam buku penghentian laporan dan 33 laporan sampai dengan akhir tahun
2013 masih dalam proses klarifikasi laporan.
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Tabel 3.6. Jumlah Laporan Klarifikasi Periode Januari Desember 2013
Tahun 2007-2013
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b.

Penanganan Perkara Inisiatif. KPPU melakukan inisiatif untuk meneliti,
menganalisis hasil laporan monitoring, hasil kajian atas dugaan adanya
pelanggaran UU No.

Tahun 1999, serta sumber-sumber lainnya, menganalisa

dan menyusun perkara inisiatif. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan sejumlah
27 kegiatan penelitian dan analisis dugaan pelanggaran UU No.
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Dari sebanyak 27 kegiatan penanganan perkara inisiatif tersebut terdapat 13
perkara inisiatif yang ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.
2. Proses akhir penegakan hukum persaingan usaha
Indikator keberhasilan penegakan hukum yang menjadi salah satu tugas utama
KPPU adalah terbuktinya dugaan pelanggaran atas Putusan yang dikeluarkan KPPU.
Sehingga dalam menjalankan fungsi penegakan hukum selama tahun 2013, kinerja
KPPU dinyatakan berhasil apabila pada tahun ini terdapat Putusan yang diterima
oleh terlapor (tanpa melakukan banding/keberatan atas Putusan KPPU) dan juga
Putusan yang memenangkan KPPU setelah melalui upaya hukum (baik ke
Pengadilan Negeri maupun langkah kasasi maupun peninjauan kembali di
Mahkamah Agung).
a. Putusan yang diterima oleh terlapor.
Sampai dengan akhir tahun 2013 terdapat
perkara di tahun 2012 dan

Putusan KPPU yang berasal dari

perkara di tahun 2013 yang diterima oleh pihak

terlapor (tanpa melakukan banding/keberatan atas Putusan KPPU).
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b. Putusan yang memenangkan KPPU setelah melalui upaya hukum
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan 16 upaya hukum dari terlapor atas
Putusan KPPU. Upaya hukum tersebut dilakukan meliputi keberatan di
Pengadilan Negeri; Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (MA).
Rincian upaya hukum dijelaskan melalui lampiran tersendiri. Adapun
penjelasan lebih lanjut disampaikan melalui tabel sebagaimana berikut:
Tabel 3.8 Upaya hukum di KPPU TA 2013
Upaya

Putusan

Pengadilan

KPPU

Negeri

Menang

7

4

3

3

17

Kalah

-

4

2

-

6

Hukum
KPPU

Kasasi

Total

Peninjauan
Kembali

Total
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Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis
Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha beserta capaiannya
dijabarkan sebagaimana berikut:
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Tabel 3.9. Capaian IKU Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU
Target pada
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Akhir Periode
Renstra

Peningkatan kualitas

Persentase terbuktinya

penegakan hukum

dugaan

persaingan usaha

pada Putusan KPPU

40%

188,89%

472,25 %

50%

pelanggaran

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi dari indikator kinerja
adalah 188,89%,
lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 40% sehingga capaiannya adalah
472,25%. Dengan pencapaian tersebut dapat menunjukan peningkatan kemampuan
investigator yang ada di KPPU.
Dari upaya hukum yang telah dijalankan, maka didapat denda pelanggaran
persaingan usaha. Adapun data piutang yang diperoleh KPPU sampai dengan 31
Desember 2013 adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.10. Data Piutang KPPU

Denda Pelanggaran dibidang Persaingan Usaha
Selama Tahun 2013

Rp. 46,876,666,490,-

Pencapaian lainnya dalam hal penegakan hukum sebagai upaya dalam
meningkatkan transparansi dalam proses persidangan, yaitu dengan adanya proses
persidangan di KPPU terbuka untuk umum dan dapat di lilhat langsung melalui monitor
di luar ruang persidangan.
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IKU 7: JUMLAH JANGKAUAN INFORMASI MEDIA ONLINE
Indikator kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan untuk mencapai sasaran
strategis Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat.

Melalui Indikator Utama Jumlah jangkauan informasi media online ini telah
dilaksanakan fungsi dalam memantapkan dan meningkatkan peran sebagai pengawas
persaingan usaha melalui kegiatan pencegahan dalam penanganan perkara dan
internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat
Sebagai

satu-satunya

lembaga

yang

hubungan

masyarakat

di

penyelenggaraan

menangani
KPPU

menghubungkan antara ketentuan Undang-Undang No.

persaingan

menjadi

jembatan

usaha,
yang

tahun 1999 dengan kesadaran

publik mengenai nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Kerjasama antar
lembaga dan koordinasi internal menjadi sangat menentukan bagaimana usaha
memperkuat persepsi publik menjadi lebih mudah.
Berbagai media dipergunakan untuk mensosialisasikan persaingan usaha yang
sehat kepada masyarakat, salah satunya adalah media online seperti website atau situs
resmi KPPU twitter, dan facebook. Media online tersebut dikelola oleh Bagian Informasi
dan Teknologi (IT) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum. Penguatan kemampuan
daya

dukung

teknologi

diperlukan

untuk

menyediakan

sistem

Information

Communication and Technology (ICT) yang terintegrasi dalam pola organisasi KPPU yang
berbanding lurus dengan penguatan daya dukung instrumen peraturan internal dan
eksternal lembaga. Keduanya berperan penting dalam mendukung implementasi visi
dan misi lembaga dalam melakukan penegakan dan penyampaian saran kebijakan
kepada Pemerintah.
Di samping itu, interaksi dengan lembaga negara lain, media massa dan
stakeholder lainnya

dilakukan dengan penyediaan data yang cukup, membangun

komunitas jurnalis serta forum koordinasi antar lembaga yang mengerti dan memahami
posisi KPPU dan urgensi hukum persaingan sebagaimana diatur dalam UU No.

Tahun

1999. Dalam relasi ini, Biro Humas dan Hukum menjadi pembentuk citra positif lembaga
dengan menjadi avant garde (pintu utama) persepsi publik tentang KPPU serta menjadi
corong komunikasi/advokasi KPPU kepada masyarakat.
Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis
Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat beserta capaiannya dijabarkan
dalam tabel berikut.
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Tabel 3.11. Capaian IKU Jumlah jangkauan informasi media online
Sasaran Strategis
Pengarusutamaan

Indikator
Kinerja
Jumlah

nilai-nilai

jangkauan

persaingan usaha

informasi

sehat

Target pada
Target

Realisasi

Capaian

Akhir Periode
Renstra

200.000

905.671

452.83

200.000

media online

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Jumlah jangkauan
informasi media online adalah 905.671 orang atau sebesar 452.83%, lebih tinggi dari target
yang ditetapkan sebesar 200.000. Dari jumlah tersebut, sebanyak 321.083 orang
mengakses website KPPU berbahasa Indonesia, 97.142 orang mengakses website KPPU
berbahasa Inggris, 275.027 orang melakukan kunjungan untuk facebook KPPU dan 212.419
orang melakukan kunjungan untuk twitter KPPU. Dengan jumlah kunjungan media online
KPPU yang melebihi dari target pada tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa media online
KPPU telah mengalami peningkatan dari sisi konten, desain, serta informasi yang akurat.
Gambar 3.2
Pengunjung Website
KPPU berbahasa
Inggris Tahun 2013
(http://
eng.kppu.go.id)

Gambar 3.3
Pengunjung Website
KPPU berbahasa Indonesia Tahun 2013 http://www.kppu.go.id)
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Gambar 3.4. Twitter KPPU (@KPPU
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LAKIP
Gambar 3.5 Facebook KPPU

IKU 4: OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
Indikator kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan untuk mencapai sasaran
strategis peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur,
anggaran dan kinerja KPPU.
Melalui Indikator Utama Opini BPK terhadap laporan keuangan ini telah
dilaksanakan fungsi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja KPPU selama tahun 2013.
Sebagai lembaga negara yang baru mendapatkan Bagian Anggaran (BA) sendiri
pada tahun 2010, KPPU bertekad untuk mendapatkan opini WTP dari BPK atas laporan
keuangannya setiap tahun dan secara terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas
laporan keuangannya.
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan penilaian atas laporan keuangan KPPU di tahun
2012 dengan capaian nilai WTP.
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Gambar. 3.6 Capaian Opini WTP KPPU pada tahun
2012

Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas laporan KPPU yaitu
dengan melakukan penyelesaian dan pemantauan rekomendasi BPK atas temuan dalam
Laporan Keuangan KPPU Tahun 2012. Salah satu rekomendasi BPK adalah
mengoptimalkan penagihan piutang yang dikelola KPPU. Rekomendasi tersebut telah
ditindaklanjuti melalui implementasi SOP Penagihan Piutang dan pengembangan
aplikasi Sistem Informasi Monitoring Piutang KPPU (SIMPK) pada tahun 2013. Dengan
dibangunnya aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan
KPPU melalui penyajian data piutang yang valid.

Adapun ukuran keberhasilan

(indikator kinerja) dari sasaran strategis Peningkatan kualitas pengawasan internal
terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU beserta capaiannya dijabarkan dalam
tabel berikut.
Tabel 3.12 Capaian IKU Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPPU di tahun 2013
Target pada
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Akhir
Periode
Renstra

Peningkatan kualitas

Opini BPK

pengawasan internal

terhadap Laporan

terhadap aparatur,

Keuangan KPPU

anggaran, dan kinerja
KPPU
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Tabel 3.13. Capaian IKU Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPPU di tahun 2010 - 2013
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

Peningkatan kualitas

Opini BPK

WTP

WDP

WTP

WTP

pengawasan internal

terhadap Laporan

terhadap aparatur,

Keuangan KPPU

anggaran, dan kinerja
KPPU

Untuk menjaga agar laporan keuangan KPPU dari tahun ke tahun
mendapatkan nilai WTP, maka beberapa hal telah dilaksanakan, yaitu:
a). Peningkatan Kualitas Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang meliputi verifikasi dokumen
sumber, melakukan perekaman data ke aplikasi SAI, melakukan rekonsiliasi internal
dengan data SIMAK BMN, dan melakukan rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kementerian Keuangan.
Output dari kegiatan ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca,
Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan Hasil Rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi bulanan
dilakukan paling lambat

hari kerja sedangkan rekonsiliasi semesteran dan tahunan

ke Kementerian Keuangan dilaksanakan setiap semester dan akhir tahun setelah
proses rekonsiliasi ke KPPN selesai. Selama tahun 2013, telah dilakukan 12 kali
rekonsiliasi laporan SAI. Dari 12 kali rekonsiliasi tersebut, hanya rekonsiliasi pada
bulan Januari yang tidak dapat dilakukan tepat waktu karena sistem dari pihak
Kementerian Keuangan belum berjalan dengan baik.
b). Pemeriksaan dan Pengawasan Internal
Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan dan pengawasan internal adalah
memberikan keyakinan bahwa pengendalian internal telah terpasang secara cukup dan
layak dalam seluruh pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran serta memastikan
bahwa seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis,
serta tidak bertentangan dengan seluruh peraturan yang berlaku. Kegiatan ini
dilaksanakan melalui:

Audit Internal
Target Output berupa

(lima) Laporan Audit Internal yang terdiri dari

(tiga) Laporan atas proses Audit dan

(dua) Laporan Reviu RKA-K/L

yaitu:
Reviu Laporan Keuangan, Reviu ini terdiri dari reviu laporan keuangan
tahunan KPPU tahun sebelumnya, pada awal periode akuntansi berjalan
dan reviu laporan keuangan KPPU semester periode akuntansi berjalan
Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat
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pada pertengahan tahun. Reviu laporan keuangan yang dilaksanakan yaitu
Reviu Laporan Keuangan KPPU Tahun Anggaran (TA) 2012; Reviu
Laporan Keuangan KPPU Semester TA 2013.
Pembinaan Evaluasi dan Pemantauan Kinerja
Bentuk kegiatan Pembinaan Evaluasi dan Pemantauan Kinerja meliputi:
Evaluasi Rencana Operasional Kerja (ROK);
Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), yang pada
tahun 2013 ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:
Monitoring TLHP terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan audit
internal secara triwulan untuk dilaporkan kepada Sekretaris
Jenderal KPPU. Dari hasil monitoring TLHP, sampai dengan
Triwulan IV tahun 2012 telah 100% ditindaklanjuti.
Monitoring TLHP terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan pihak
eksternal yaitu BPK.
Monitoring TLHP terhadap rekomendasi dari Kemenpan dan RB

LAKIP

berkenaan dengan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan
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dari Auditor Internal dan Eksternal untuk periode Semester II
Tahun 2012 dan Semester Tahun 2013.

IKU

5:

TINGKAT/LEVEL

KAPABILITAS

APARATUR

PEMERIKSA INSTANSI PEMERINTAH (APIP)
Indikator kinerja ini juga merupakan ukuran keberhasilan

untuk mencapai

sasaran strategis Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur,
anggaran, dan kinerja KPPU.

Pimpinan Instansi Pemerintah mempunyai kewajiban dalam menciptakan dan
memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif.
Institute of Internal Auditors (IIA) telah mengembangkan Model Kapabilitas
Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM), yaitu suatu kerangka
kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk
pengawasan intern yang efektif di sektor publik.
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KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang melaksanakan amanat
UU No.

Tahun 1999 harus tanggap dan bertanggung jawab terhadap penegakan

hukum persaingan secara paripurna. Kewenangan KPPU saat ini telah didukung dengan
berjalannya pengawasan dan pengendalian internal terhadap aparatur, anggaran dan
kinerja KPPU. Pengendalian dan pengelolaan kinerja yang baik tersebut adalah salah
satu alat untuk memperkuat kredibilitas KPPU sebagai lembaga negara. Pengawasan
internal terhadap kinerja KPPU didasari pada prosedur yang tepat dalam setiap langkah
kerjanya dengan cara-cara yang tertata.
Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah Level Kapabilitas APIP memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. APIP membangun dan memelihara proses secara berulang-ulang dengan
demikian kemampuan akan meningkat;
2. APIP telah memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan
intern, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik professional dan
prose yang sedang dibangun;
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3. Perencanaan audit ditentukan berdasarkan prioritas manajemen;
4. Masih ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari orang orang
terntu, serta;
5. Penerapan standar masih parsial.
Untuk mempertahankan level

sesuai dengan Renstra Penyeseuaian KPPU

2010-2014, perbaikan mencakup sepuluh area proses kunci atau key process area
(KPA) yang harus dilaksanakan, yaitu:
Tabel 3.14. Kriteria Pencapaian Level
No

Elemen

KPA Level

Kapabilitas APIP
Capaian KPPU pada Level
(berdasarkan self assessment)

1.

Peran
dan
Layanan
APIP

Audit ketaatan (Compliance
Auditing)

Audit kepatuhan. APIP melakukan peran
audit mengenai kesesuaian dan ketaatan
suatu area, proses atau sistem, terhadap
kebijakan, rencana, prosedur, undanngundang,
peraturan,
kontrak,
atau
persyaratan lainnya yang ditetapkan
Pemerintah dan regulator lainnya

2.

Pengelolaan
SDM

Identifikasi dan rekrutmen
SDM yang kompeten (Skilled
People
Identified
and
Recruited)

SDM dengan kompetensi yang sesuai telah
diidentifikasi dan direkrut. APIP telah
melakukan identifikasi dan merekrut
orang-orang dengan kompetensi yangs
esuai secara layak untuk melaksanakan
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tugas audit internal
Pengembangan
profesi
individu
(Individual
Professional Development)
3.

Praktik
Profesional

Perencanaan Audit Berbasis
Risiko (Risk Based Audit
Plans. Kualitas Kerangka
Kerja Manajemen (Quality
Management Framework)

4.

Akuntabilitas
dan
Manajemen
Kinerja

Perencanaan kegiatan APIP
(IA Business Plan). Anggaran
operasional kegiatan APIP
(IA Operating Budget)

Pengembangan
profesional
individual telah dilaksanakan

secara

Rencana audit disusun berdasarkan
prioritas manajemen. Perencanaan
aktivitas pengawasan internal baik audit
maupun non audit dilaksanakan
berdasarkan mausukan dari manajemen
Terdapat anggaran operasional aktivitas
audit internal

5.

Budaya dan
Hubungan
Organisasi

Pengelolaan organisasi APIP
(Managing within the IA
Activity)

Pengelolaan organisasi aktivitas audit
internal melalui fokus penyelesaian tugas
utama APIP di KPPU

6.

Struktur Tata
Kelola

Hubungan pelaporan telah
terbangun
(Reporting
Relationships Established).
Akses
penuh
terhadap
informasi organisasi, aset
dan SDM (Full Access to the
Organization's Information,
Assets, and People)

Hubungan pelaporan ditetapkan dalam
keputusan formal
APIP KPPU memiliki akses penuh pada
informasi dan aset serta SDM di
organisasi

Adapun tingkat Tingkat/Level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi
Pemerintah (APIP) dapat dijabarkan sebagaimana berikut:
Tabel.3.15.Capaian Indikator Kinerja Tingkat/level APIP pada Tahun 2013
Target pada
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisasi

Capaian

Akhir Periode
Renstra

Peningkatan kualitas

Tingkat/Level

pengawasan internal

kapabilitas Aparatur

terhada aparatur,

Pemeriksa Instansi

anggaran, dan kinerja

Pemerintah (APIP)

2

100%

2

KPPU

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Tingkat/Level
Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) pada tahun 2013 adalah
Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat
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100%. Pada tahun 2013, level atau kapabilitas APIP KPPU adalah

(dua) berdasarkan

self assessment dengan model Internal Audit Capability Model (IACM) for Public Sector
yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditor pada tahun 2012. Adapun
validasi hasil dari self assessment tersebut akan dilakukan oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) pada tahun 2014,
berdasarkan Surat No. 116/K/IX/2013 Tanggal 27 September 2013 dan Surat No.
2235/SJ/XI/2013 Tanggal 12 November 2013.

IKU

6:

HASIL

PENILAIAN

TERHADAP

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA KPPU
Indikator kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan untuk mencapai sasaran
strategis Peningkatan kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja, dan
pengelolaan anggaran.
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Melalui Indikator Utama Hasil penilaian terhadap laporan akuntabilitas kinerja
KPPU ini telah dilaksanakan fungsi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja KPPU
selama tahun 2013.
Sejalan dengan RPJMN, maka pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja di KPPU
berawal dari perencanaan yang didasari pada Renstra Pada tahun 2013 Sekretaris
Jenderal KPPU telah menerapkan perencanaan kinerja dengan menyusun Rencana
Strategis (Renstra) yaitu dengan ditetapkannya Perkom No.

Tahun 2013 tentang

Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang
dituangkan di dalam Rencana Kinerja KPPU Tahun 2013.
Untuk kegiatan perencanaan lebih lanjut dari Renstra penyesuaian adalah
dengan Penetapan Kinerja (PK/Tapkin) baik di tingkat Sekretaris Jenderal maupun di
tingkat biro dan KPD, serta telah disusun rencana aksi sebagai penjabaran dari
Penetapan Kinerja yang tertuang di dalam SOP Prosedur Monitoring Pelaksanaan
Renstra dengan melakukan pengumpulan data setiap

bulan sekali kepad biro dan

KPD Dengan telah ditetapkannya seluruh dokumen - dokumen di atas, maka kegiatan
perencanaan pada tahun 2013 telah selaras dengan Renstra Penyesuaian KPPU.
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Selain telah dilakukannya pemantauan secara internal di lingkungan KPPU
melalui SOP Prosedur monitoring, pada lingkungan eksternal KPPU turut serta untuk
melakukan pemantauan kinerja melalui aplikasi online yaitu:
1. Aplikasi Monev dari DJA Kementerian Keuangan;
2. Aplikasi e-monev dari Bappenas;
3. Aplikasi TEPPA dari UKP4- Sekretariat Negara.
Aplikasi online mengenai pemantauan di dalam lingkungan KPPU pun tengah
dibangun dengan adanya aplikasi SIMONEV. Aplikasi ini memuat mengenai pemantauan
kinerja tiap biro dan KPD yang ada di KPPU. Setiap bulannya biro dan KPD diwajibkan
untuk mengisi capaian kinerja dan anggaran.
Dengan aplikasi SIMONEV, maka mekanisme penyampaian ROK atas anggaran
dan kinerja serta permintaan manual mengenai monitoring pelaksanaan Renstra pada
tahun 2014 tidak lagi diperlukan.
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Gambar 3.7. Aplikasi SIMONEV KPPU

Dalam aplikasi ini pun telah dikembangkan template kinerja individu, yang
pengembangannya diserahkan kepada Bagian SDM di Biro Administrasi.
Dalam tahap pelaporan kinerja, berdasarkan rekomendasi Kemenpan yang
menyatakan bahwa dalam pelaporan kinerja IKU yang sudah diformalkan belum
sepenuhnya menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja,
penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja. KPPU telah melakukan tindakan lebih
lanjut melalui Bappenas, namun menurut rekomendasi Bappenas atas permintaan
perubahan IKU KPPU, perubahan IKU dapat dilakukan setelah tahun 2015 2019.
Pada level internal di KPPU pada tahun 2012, APIP KPPU telah melakukan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada
sampel yaitu:
Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat
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1) Biro Investigasi
2) Biro Perencanaan dan Keuangan
Di Tahun Anggaran 2013 ini Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dalam rangka
penyusunan LAKIP dilakukan pada (dua) biro sebagai sample, yaitu:

1) Biro Pengkajian
2) Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Perencanaan dan Keuangan dipilih sebagai biro yang dievaluasi selama
(dua) kali berturut-turut karena digunakan sebagai pembanding antara evaluasi
akuntabilitas kinerja biro pada TA.2012 dengan evaluasi akuntabilitas kinerja biro pada
TA. 2013.
Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan, Biro Pengkajian
memperoleh nilai 62.95 dengan kategori CC (cukup memadai, perlu banyak perbaikan
yang tidak mendasar) dan Biro Perencanaan dan Keuangan memperoleh nilai 82.59
dengan kategori

(sangat baik). Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas ini masih dilakukan

secara sample, dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan SDM, namun untuk
tahun 2014 evaluasi akan dilaksanakan pada seluruh biro dan KPD di KPPU.
Dalam level eksternal Pada tahun 2012 telah dikeluarkan tingkat akuntabilitas
kinerja Sekretariat KPPU yang dilaporkan pada tahun 2013 oleh Kemenpan RI dengan
mendapat nilai 52,42 pada tingkat akuntabilitas Kinerja CC, setingkat lebih tinggi
dibandingkan hasil penilaian LAKIP KPPU Tahun 2011 (nilai 42,04 pada tingkat
akuntabilitas kinerja C).
Dalam upaya untuk lebih mengembangkan inovasi manajemen dan transparansi
mengenai dokumen SAKIP KPPU, maka semenjak tahun 2012 telah di tingkatkan
aksesibilitas informasi kinerja Sekretaris Jenderal KPPU kepada masyarakat dengan
memuat Renstra, Penetapan Kinerja, LAKIP serta laporan keuangan di website KPPU.

Gambar 3.8. Website Laporan Kinerja
Anggaran KPPU
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Selain hal tersebut diatas, kemudahan akses dalam melihat pemutakhiran hasil
penilaian merger dan akuisisi serta putusan-putusan KPPU yang telah berkekuatan
hukum tetap dapat diakses melalui website KPPU.

Gambar 3.9.Website Putusan KPPU TA
2013

Gambar
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3.10. Website pemberitahuan merger
KPPU TA 2013

Secara umum, pencapaian kinerja pada indikator ini tidak lepas dari peran
semua unit kerja di KPPU. Hal ini dikarenakan evaluasi akuntabilitas kinerja menilai
sistem akuntabilitas kinerja secara keseluruhan mulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan, pencapaian, hingga pelaporan kinerja, di mana seluruh unit kerja di
Lingkungan KPPU terlibat di dalamnya.
Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis
Peningkatan kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan anggaran
beserta capaiannya dijabarkan dalam tabel berikut.
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Tabel 3.16. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Peningkatan

Hasil penilaian

kualitas

terhadap Laporan

perencanaan dan

Akuntabilitas

pengelolaan

Kinerja KPPU

Target

Realisasi

CC

CC

Capaian
100%

Target pada Akhir
Periode Renstra
B

anggaran

Pada akhir periode Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014, KPPU
berkomitmen untuk mencapai hasil penilaian Laporan Akuntabilitas KPPU dari
65 hingga 75, yang
berarti bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk manajemen kinerja, dan hanya memerlukan sedikit perbaikan.
Tahun ini adalah tahun keempat KPPU dalam menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja setelah memiliki Bagian Anggaran sendiri sejak tahun 2010 lalu, terpisah dari
Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Perbandingan hasil evaluasi LAKIP
Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2010 s/d 2013 dijelaskan dalam Tabel berikut:
Tabel 3.17 Perbandingan Hasil Evaluasi LAKIP Sekretariat Jenderal KPPU
Tahun 2011 s/d 2013
Komponen yang Dinilai

Bobot

Nilai 2011

Nilai 2012

Nilai 2013

a.

Perencanaan Kinerja

35

7,82

15,37

18,41

b.

Pengukuran Kinerja

20

2,29

6,78

10,06

c.

Pelaporan Kinerja

15

5,50

3,57

7,54

d.

Evaluasi Kinerja

10

2,80

4,57

4,91

e.

Capaian Kinerja

20

13,16

11,75

11,50

100

32,19

42,04

52,42

C

C

CC

CC

Nilai Hasil Evaluasi
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

P

Presentase Pelaku Usaha yang Melakukan Persaingan Usaha
Tidak Sehat Karena Penilaian yang Tidak Berkualitas
Capaian indikator kinerja ini terdapat dalam sasaran strategis peningkatan efektivitas
pengawasa merger yang berada dalam perspektif pemangku kepentingan dari KPPU.
Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat
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Penilaian yang dilakukan oleh KPPU berkaitan dengan kegiatan merger dan akuisisi.
Sesuai dengan UU No

tahun 1999 dan PP Nomor 57 Tahun 2010 fungsi merger dan akuisisi

dilaksanakan untuk melakukan penilaian atas kegiatan penggabungan atau peleburan yang
dilakukan oleh pelaku usaha.
Penilaian merger dan akuisisi dilakukan KPPU semenjak tahun 2009, walaupun dalam
implementasinya KPPU baru mempunyai kewenangan penuh untuk mengawasi pelaksanaan
merger dan akuisisi di Indonesia pada tahun 2010 dengan dikeluarkannya PP No 57/2010
tentang Penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
KPPU.
Setiap tahun perkembangan dengan kecenderungan penilaian merger dan akuisisi
cenderung naik dengan rincian sebagaimana berikut:
Tabel 3.18 Penilaian atas merger dan akuisisi di KPPU
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Data perusahaan yang melakukan merger berdasarkan kelompok industri dapat dilihat
sebagaimana berikut:
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Tabel. 3.19. Data perusahaan yang melakukan merger berdasarkan kelompok industri
Tahun 2013
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Dari gambar terlihat bahwa industri manufaktur atau pengolahan menempati
posisi terbanyak. Munculnya industri manufaktur sebagai pelaku merger terbanyak,
merupakan sebuah pembuktian bahwa proses akuisisi industri pengolahan di Indonesia
sangat menarik mengingat Indonesia adalah sebuah pasar yang besar untuk industri
pengolahan.
Sementara itu, apabila melihat motif pelaku usaha melakukan merger, maka
terlihat dalam gambar di bawah ini, bahwa motif untuk memperkuat penguasaan pasar
lebih menonjol. Lebih dari 80

(perusahaan lokal dan asing), pelaku usaha melakukan

merger atas dasar motif ini. Motif lainnya adalah konglomerasi dan penetrasi pasar oleh
asing. Motif konglomerasi 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.
Berdasarkan motif yang terjadi, dapat dilihat bahwa pemegang pasar di
Indonesia saat ini cenderung memandang merger sebagai kesempatan yang baik untuk
tumbuh secara organik dengan tujuan memperkuat penguasaan pasar yang telah
mereka dapatkan selama ini.
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Tabel 3.20. Motif pelaku usaha melakukan merger Tahun 2013

Dalam perkembangan hasil penilaian di KPPU di tahun 2013, seluruh pelaku
usaha yang melakukan notifikasi, dinilai mergernya tidak menyebabkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Tetapi dari hasil penilaian
tersebut, terdapat

(satu) penilaian yang disertai dengan catatan, mengingat potensi

persaingan tidak sehat yang mungkin terjadi di masa depan pasca merger dilakukan.
Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis
peningkatan efektivitas pengawasan merger beserta capaiannya dijabarkan dalam tabel
berikut.
Tabel.3.21. Capaian Indikator Kinerja Pelaku Usaha yang Melakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat Karena
Penilaian yang Tidak Berkualitas Tahun 2013
Sasaran
Strategis
Efektivitas

Indikator Kinerja
Presentase Pelaku Usaha

pengawasan yang Melakukan
merger

Persaingan Usaha Tidak
Sehat Karena Penilaian
yang Tidak Berkualitas

Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat

Target
5%

Realisasi
0%

Capaian
100%

Target pada Akhir
Periode Renstra
3%

LAKIP
44

2013

LAKIP Sekretaris Jenderal KPPU

AKUNTABILITAS KEUANGAN
Salah satu pilar tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) adalah dengan
menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan
(financial accountability dan akuntabiltas kinerja (performance accountability) secara berkala.
Dengan pola pertanggungjawaban tersebut

Pemerintah tidak hanya dituntut untuk

mempertanggungjawabkan uang yang bersumber dari rakyat, tetapi juga dituntut untuk
mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang telah dicapai.
Sejak tahun 2010 KPPU telah memiliki Bagian Anggaran (BA) sendiri (108), sehingga
KPPU dapat lebih independen dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.
Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, KPPU
menyusun Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) Tahun Anggaran 2013.
Pada tahun ini KPPU menerima hasil audit untuk Laporan Keuangan Tahun 2012 yang
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagaimana telah dijelaskan pada

LAKIP
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Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2013 KPPU mendapatkan pagu anggaran berdasarkan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun
Anggaran 2013 dengan Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor DIPA108.01.1.422810/2013 tanggal Desember 2012 Rp 119.834.500.000,- .
Sehubungan

dengan

kebijakan

penghematan

dan

pengendalian

belanja

Kementerian/Lembaga Tahun 2013 sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia
Melalui Surat dari Menteri Keuangan nomor S-407/MK.02/2013 tanggal 18 Juni 2013 perihal
Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Perubahan (APBNP) TA 2013, pemotongan anggaran KPPU pada tahun 2013 ditetapkan
sebesar Rp.6.500.000.000,- .
Dengan dilakukannya pemotongan anggaran pada tahun 2013 tentunya berdampak
pada kinerja KPPU, akan tetapi kualitas dan kuantitas dari output dan outcome KPPU tidak
mengalami penurunan.
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Selanjutnya dalam surat tersebut pula KPPU mendapat tambahan anggaran berupa
rewards sebesar Rp. 23.775.000,-

Berdasarkan efisiensi serta rewards tersebut, total pagu

anggaran KPPU Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 113.358.275.000,-.
Pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai Program Pengawasan
Persaingan Usaha yang meliputi program-program serta kegiatan-kegiatan yang dipergunakan
untuk mencapai sasaran strategis utama (ultimate goal) KPPU Tercapainya iklim persaingan
usaha yang sehat, serta sasaran-sasaran straegis yang dicapai melalui IKU sebagaimana telah
dijelaskan pada subbab Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di atas.
Selain program dan kegiatan pada IKU, pagu anggaran ini juga dipergunakan untuk
membiayai program serta kegiatan dalam indikator kinerja pendukung. Kegiatan yang termasuk
dalam indikator kinerja pendukung seperti dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya yang digunakan antara lain untuk membiayai operasional perkantoran, pendidikan dan
pelatihan, serta untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Sekretariat
Jenderal KPPU. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU adalah kegiatan yang berkaitan
dengan penilaian merger dan akuisisi, kegiatan investigasi dugaan pelanggaran persaingan
usaha tidak sehat, serta kegiatan pengawasan persaingan usaha di wilayah Kantor Perwakilan
Daerah (KPD).
Total realisasi anggaran KPPU pada tahun anggaran 2013 adalah Rp. 102.707.166.800,dengan persentase 90,60%.
Rincian realisasi anggaran yang telah digunakan dalam upaya pencapaian IKU
dibandingkan dengan realisasi kinerja dapat dijelaskan dalam tabel berikut.
Tabel 3.22. Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2013
Sasaran

Indikator

Strategis

Kinerja

Tercapainya

Indeks

Iklim

persepsi

Persaingan

persaingan

Usaha yang

usaha

sehat

Realisasi

Program/Kegiatan
Kajian Terkait Iklim

Perbankan;
5,3
Transporta
si Udara

Anggaran

Realisasi

Capaian

1,073,010,112

1,039,991,376

96,92%

875,250,600

854,690,295

97.65%

984,351,100

970,365,648

98.58%

Persaingan dan Kinerja
Sektor Ekonomi yang
Ditindaklanjuti
Profil dan Analisa
Persaingan Usaha dalam
Pasar Bersangkutan atau
Sektor Industri Tertentu
Pasar Bersangkutan
Database Industri dan
Perdagangan
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Dokumentasi dan Analisa

983,000,900

925,621,829

94.16%

3,371,857,000

3,037,252,896

90.08%

862,431,518

654,076,559

75.84%

2.500.127.091

2.073.306.736

82,93%

595,993,291

482,486,698

80.96%

Klarifikasi

1.397.988.200

1.332.626.848

95,32%

terhadap Efektifitas
Putusan KPPU
Sosialisasi dan Edukasi
Persaingan Usaha
Peningkatan

Persentase

25%

Harmonisasi kebijakan

kualitas saran

implementasi

dan regulasi

dan

saran

Analisa kebijakan dan

pertimbangan

pertimbangan

regulasi;

kepada

KPPU oleh

Saran kebijakan dan

pembuat

Pemerintah

regulasi

kebijakan

terhitung
tahun sejak
disampaikan

Peningkatan

Persentase

87,98%

kualitas

terbuktinya

Penyelidikan

4.169.548.450

4.100.680.540

98,35%

penegakan

dugaan

Penelitian Perkara

2.000.000.000

1.830.232.345

91,51%

hukum

pelanggaran

Inisiatif yang bersumber

persaingan

pada putusan

LAKIP

dari hasil pengawasan

usaha

KPPU
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Pemberkasan

1,215,900,000

1,152,197,315

94.76%

Persidangan Majelis

1,223,750,000

753,976,963

61.61%

Pengelolaan sistem

789,256,966

784,058,440

99.34%

1,299,974,096

1,263,067,438

97.16%

240,391,000

233,524,845

97.14%

583,246,096

571,210,920

97.94%

476,337,000

458,331,673

96.22%

240,391,000

233,524,845

97.14%

727,617,500

719,448,318

98.88%

716,396,018

687,556,040

95.97%

Peningkatan

Opini BPK

WTP

kualitas

terhadap

akuntansi dan

pengawasan

laporan

peningkatan

internal

keuangan

akuntabilitas laporan

terhadap

KPPU

keuangan

Aparatur,

Pemeriksaan dan

Anggaran dan

Pengawasan Internal

Kinerja KPPU

Pembinaan Evaluasi dan
Pemantauan Kinerja
Tingkat/

2

Perencanaan dan

Level

Pengawasan Internal

Kapabilitas

Pengawasan dan

APIP

Pemeriksaan
Pembinaan Evaluasi dan
Pemantauan Kinerja

Peningkatan

Hasil penilaian

CC

kualitas

terhadap

dan manajemen strategis

perencanaan

Laporan

KPPU

dan

Akuntabilitas

Monitoring dan evaluasi

pengelolaan

Kinerja KPPU

pelaksanaan program

Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat

Perencanaan program

2013

LAKIP Sekretaris Jenderal KPPU

anggaran
Pengarusutama

Jangkauan

79.685

an nilai-nilai

informasi

Hukum dan Kebijakan

persaingan

media online

Persaingan Usaha

usaha

Pelaksanaan Advokasi

Penyusunan modul dan

2,576,584,419

2,077,244,384

80.62%

1,570,990,500

1,524,027,651

97.01%

2,559,280,000

2,504,198,257

97.85%

3,737,993,000

3,075,059,243

82.26%

Sistem Informasi
Kerjasama Kelembagaan
Dalam Negeri
Kerjasama Kelembagaan
Luar Negeri

Adapun anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendukung dapat
dirinci sebagai berikut:
Tabel 3.23. Realisasi Anggaran untuk Kegiatan Pendukung Tahun 2013
No

Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian

1.

Penilaian merger dan akuisisi

4,858,831,692

4,679,252,305

96.30%

2.

Pengawasan persaingan usaha di wilayah

7,914,351,004

7,404,970,132

93.56%

50,571,012,680

45,909,804,370

90.78%

Kantor Perwakilan Daerah (KPD).
3.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya
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BAB IV
PENUTUP
Sebagai wujud akuntabilitas kinerja Pemerintah, seluruh data dan informasi yang
terkait dengan operasional tugas dan fungsi lembaga telah diuraikan secara rinci dan
menyeluruh. Dengan paparan ini diharapkan telah tergambar secara jelas potret kinerja
KPPU pada tahun 2013. Paparan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi KPPU untuk
membenahi berbagai capaian yang masih kurang maupun capaian kegiatan yang perlu
untuk ditingkatkan hasilnya.
Sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, KPPU telah mampu menjalankan
tugasnya dengan baik. Dalam situasi perekonomian nasional yang terus berkembang, tugas
pengawasan dirasakan semakin penuh tantangan. Namun demikian, KPPU telah berhasil
mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai
dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKU pada tahun 2013 sudah sesuai

49

dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.
Dari 6 sasaran strategis yang diturunkan kedalam

IKU, seluruhnya telah

dilaksanakan dengan capaian kinerja melebihi target yang di tetapkan. Namun untuk
perbaikan di masa yang akan datang, seperti dalam upaya pencegahan persaingan usaha
maka diperlukan upaya pendekatan (approaches) melalui advokasi, diskusi dan pertemuan
dengan pemangku kepentingan KPPU serta upaya monitoring yang berkelanjutan sehingga
adanya persepsi dan kesamaan pandangan terhadap aturan dan atau kerangka konsep
persaingan usaha di Indonesia, termasuk didalamnya kepada penegak hukum persaingan
usaha. Dengan kesamaan pandangan tersebut, maka kualitas dan kuantitas Putusan KPPU
akan lebih baik lagi.
Penilaian terhadap tingkat/level kapabilitas APIP di KPPU, selain dilakukan dengan
upaya self assessment, maka diharapkan pada masa yang akan datang, adanya penilaian dari
pihak eksternal.
Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan,
namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders)
dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran KPPU sepanjang
tahun 2013. Di masa mendatang, KPPU akan melakukan berbagai langkah untuk lebih
meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan
akuntabilitas seperti yang diharapkan.
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