KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT atas rahmat dan karunia-NYA, Rencana Strategis
(Renstra) Penyesuaian Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) Tahun 2017-2019 sudah disusun dengan
baik yang merupakan tambahan rujukan dari Renstra
KPPU tahun 2015-2019. Renstra Penyesuaian periode
2017-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi KPPU dalam 3 (tiga) tahun ke depan
yang disusun antara lain berdasarkan adanya
perubahan

nomenklatur

baru

dan

berdasarkan

evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra KPPU 2013-2015 dan 2015-2019, analisis atas
pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders), dan
perubahan lingkungan strategis, baik global maupun nasional.

terhadap

dinamika

Renstra Penyesuaian ini disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019 dan
Rencana Kerja Pemerintah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi
keberhasilan KPPU dalam pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi
Indonesia sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019.
Sebagaimana Renstra KPPU 2015 - 2019, Renstra Penyesuaian ini merupakan dokumen
perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program
dan kegiatan strategis KPPU dalam mengawal pelaksanaan Undang-Undang 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta menjalankan
amanat Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Keberhasilan implementasi Renstra Penyesuaian ini memerlukan komitmen dari seluruh unit
kerja, pimpinan dan pegawai KPPU dalam melaksanakannya secara akuntabel dan
senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja dalam mewujudkan visi KPPU yaitu
“Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam mendorong ekonomi nasional
yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.
Akhir kata, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggitingginya atas kerjasama seluruh jajaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta seluruh
pemangku kepentingan yang telah bersama-sama menjaga proses persaingan usaha
yang sehat sehingga dapat dirasakan manfaat oleh rakyat Indonesia.
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September 2017
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA

Muhammad Syarkawi Ra’uf

i

ii

iii

iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...................................................................................................................................................................i

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ................................................................................... ii
Daftar Isi .................................................................................................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................................................1
A.

Latar Belakang ................................................................................................................................................1

B.
C.

Kondisi Umum ..................................................................................................................................................2
Potensi dan Permasalahan ....................................................................................................................8

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ......................................................................................11
2.1 Visi KPPU .............................................................................................................................................................11
2.2 Misi KPPU .............................................................................................................................................................12
2.3 Tujuan Strategis KPPU ..................................................................................................................................13
2.4 Sasaran Strategis KPPU ..............................................................................................................................13
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ............................................................................................19
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPPU ....................................................................................................23
3.3. Kerangka Regulasi ........................................................................................................................................36
3.4. Kerangka Kelembagaan .........................................................................................................................38
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ...........................................................................45
4.1. Target Kinerja ...................................................................................................................................................45
4.2. Kerangka Pendanaan ...............................................................................................................................48
BAB V PENUTUP .....................................................................................................................................................................51
LAMPIRAN MATRIKS KINERJA DAN REGULASI KPPU
Matriks kerangka program dan kegiatan serta penanggung jawab .................................53
Matriks kerangka regulasi ...................................................................................................................................65

v

vi

A. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti anamat UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Pasal 36 (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Kemitraan diawasi secara
tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi
persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka pada
tahun 2016 berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom KPPU)
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawas
Persaingan Usaha, ditetapkanlah Direktorat Pengawasan Kemitraan di bawah Kedeputian
Pencegahan yang mempunyai fungsi koordinasi kegiatan pengawasan pelaksanan
kemitraan.
Direktorat Pengawasan Kemitraan menyelenggarakan tugas:
(a) Koordinasi pelaksanaan advokasi kemitraan usaha atas prinsip saling membutuhkan,
menguatkan, mempercayai dan menguntungkan antara usaha Mikro, Usaha Kecil,
Usaha Menengah dan Usaha Besar;
(b) Koordinasi pemantauan dan penelitian pelaksanaan kemitraan antara usaha mikro,
usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar;
(c) Koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan pemangku kebijakan dan/atau pihakpihak terkait lainnya dalam rangka pengawasan pelaksanaan kemitraan antara
usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar;
(d) Koordinasi pengelolaan basis data dan/atau informasi tentang usaha mikro, usaha
kecil, usaha menengah dan usaha besar, dan
(e) Koordinasi evaluasi dan pengembangan sistem prosedur, metode dan instrumen
dalam rangka optimalisasi pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Dengan adanya direktorat dan nomenklatur baru ini dan prioritas nasional serta program
prioritas yang akan dilaksanakan pada RKP 2018, maka Rencana Strategis (Renstra) KPPU
Tahun 2015-2019 akan mengalami perubahan pada capaian output dan kinerja pada
tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
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Program dan kegiatan yang terfokus pada pengawasan kemitraan ini didukung oleh
kebijakan pemerintah pusat yang disinergikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Hal
ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam pembukaan acara Musyawarah
Perencanaan
Kementerian

Pembangunan
Perencanaan

Nasional
dan

(Musrenbangnas)

Pembanguan

Nasional

2017

yang

digelar

(PPN/Bappenas).

oleh

Dalam

sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kinerja pemerintah pusat
dan daerah dianggap tidak fokus dalam mengurus anggarannya dan tidak mempunyai
prioritas yang jelas sehingga tidak banyak program yang menunjukkan hasil maksimal.

Acara ini merupakan bentuk koordinasi untuk mensinkronkan rencana pembangunan
nasional dan rencana pembangunan daerah, dimana setiap program prioritas dan
proyek prioritas beserta lokasinya dibahas secara bersamaan. Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) 2018 memiliki prinsip money follow program, dimana prinsip ini dijalankan
melalui pendekatan “THIS”, yaitu Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dengan empat
fokus. Fokus Pertama adalah penguatan perencanaan dan penganggaran. Kedua,
penguatan pengendalian perencanaan. Fokus ketiga adalah penguatan perencanaan
berbasis

kewilayahan,

dan

fokus

keempat

adalah

penguatan

integrasi

sumber

pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, maupun swasta melalui
skema KPBU dan PINA (pembinaan investasi non-anggaran pemerintah).

B.

KONDISI UMUM

i.

Kondisi KPPU/Kedeputian/KPD saat ini, progress pelaksanaan pembangunan bidang
pengawasan persaingan usaha, kebijakan yang telah disusun

ii.

Kemampuan aparatur KPPU yang lebih profesional dan berintegritas dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya agar menumbuhkan kepercayaan
Pelaku Usaha, Pemerintah, dan Masyarakat;

iii. Sistem kelembagaan hukum persaingan usaha yang bersifat menyeluruh dan
terpadu;
iv. Perluasan kerjasama dalam negeri dengan instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah dan

perluasan kerjasama luar negeri dengan otoritas persaingan

internasional;
v.
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Pengembangan informasi, komunikasi, dan kerjasama dengan media massa;
I

vi. Sinkronisasi

dan

Koordinasi

kebijakan

pembangunan

ekonomi

yang

memiliki

keterkaitan dengan implementasi persaingan usaha;
vii. Peningkatan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan terhadap publik.
viii. Masih kurangnya keterkaitan antara proses penanganan perkara dengan tujuan UU
No. 5 Tahun 1999
KPPU dengan segala hambatan dan keterbatasan yang ada, sampai saat ini telah
banyak meraih capaian kinerja yang dapat dipaparkan sebagai berikut:
a.

Capaian dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha
Salah satu tugas utama KPPU adalah melakukan penegakan hukum persaingan
usaha. Terkait hal tersebut, patut disyukuri bahwa keberadaan KPPU telah menjadi
sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari legal framework Indonesia sehingga bisa
menjadi sandaran kepastian hukum bagi para pencari keadilan dalam kasus
persaingan usaha.

Sejak tahun 2000-2016, KPPU telah menyelesaikan 342 total perkara dengan 245
diantaranya adalah perkara tender. Dengan capaian perkara yang bersumber dari
laporan sebanyak 288 perkara dan yang berdasarkan inisiatif KPPU sebanyak 54
perkara. Selanjutnya terdapat 9 perkara terkait keterlambatan notifikasi merger. Total
nilai tender yang telah diperiksa KPPU adalah senilai Rp. 33,1 Trilyun dan USD 142,5
Milyar.

S
u
m
b
e
r
:

Sumber: Deputi Penegakan Hukum, Bahan Rapat Kerja Kedeputian Penegakan Hukum,
Maret 2017
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Capaian Output Deputi Penegakan Hukum hingga awal bulan Maret 2017 adalah:
- Persidangan (58%)
- Putusan (16%)
- Doktrin (10%)

Beberapa putusan KPPU telah mendorong terjadinya perbaikan dalam pengelolaan
ekonomi nasional, seperti dalam industri Telekomunikasi, Pelayaran, Sektor Pangan
(industri sapi dan ayam) dan sebagainya. Perbaikan umumnya muncul dalam bentuk
terjadinya penurunan harga sehingga menjadi relatif lebih terjangkau dan tidak
terjadi kelangkaan pasokan.
Perlu digarisbawahi bahwa jumlah perkara yang telah ditangani oleh KPPU
merupakan capaian dari sisi output kegiatan yang disusun dalam rencana kerja dan
anggaran KPPU. Dari sisi outcome penegakan hukum sebenamya capaian akhir KPPU
adalah telah ter-intemalisasikannya nilai-nilai persaingan usaha yang sehat yang
ditunjukkan dengan semakin sedikitnya pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
terhadap hukum persaingan usaha yang sehat.
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b.

Capaian Bidang Pencegahan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat

Di bidang pencegahan praktik persaingan usaha tidak sehat, kontribusi KPPU sampai
saat ini antara lain adalah:

1)

Perbaikan kinerja industri antara lain: (i) Industri penerbangan melalui pemberian
saran pertimbangan untuk mencabut kewenangan INACA dalam menetapkan
tarif. Melalui saran pertimbangan ini telah mendorong turunnya harga lebih dari
50% dan tumbuhnya rute-rute penerbangan yang baru. Selanjutnya jumlah
penumpang meningkat signifikan dari sekitar di bawah 20 juta pada tahun
2002, menjadi di atas 90 juta pada tahun 2013. (ii) Industri telekomunikasi
sebagai akibat dari dua Putusan KPPU terkait kepemilikan silang Temasek dalam
industri telekomunikasi dan kartel SMS, yang telah mendorong terjadinya
penurunan tarif telekomunikasi secara signifikan. Tarif telekomunikasi Indonesia
yang sebelumnya termahal di dunia menjadi yang termurah di dunia. Begitu
pula wilayah cakupan yang hanya dalam kurang dari 20 tahun sudah meliputi
seluruh Indonesia dengan jumlah pelanggan melebihi 200 juta.

2)

Perbaikan proses pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah. Selama ini
proses pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah masih didominasi oleh
persekongkolan tender. Penanganan beberapa kasus oleh KPPU memberikan
kontribusi

kepada

ekonomi

Indonesia

melalui

perbaikan

proses-proses

pengadaan sehingga terhindar dari praktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, yang muncul dalam bentuk persekongkolan tender.
3)

Capaian

saran

dan

pertimbangan

KPPU

pada

berbagai

sektor

telah

disampaikan kepada pemerintah baik berupa surat saran pertimbangan,
maupun kegiatan advokasi kebijakan yang terkait dengan peraturan/kebijakan
pemerintah

yang

bersinggungan

dengan

persaingan

usaha.

Secara

keseluruhan disajikan dalam gambar berikut ini:
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Komposisi Surat Saran dan Pertimbangan KPPU Tahun 2001-2017 (Sumber:
Direktorat PKA, Deputi Pencegahan, 2017)

4)

Perkembangan notifikasi merger dan akuisisi selama periode 2010-2016
Perkembangan notifikasi merger dan akuisisi selama periode 2010-2016 telah
mencapai 332 notifikasi/konsultasi merger. Dari data tersebut yang menonjol
adalah pengambil alihan 95% saham perusahaan PT Axis Telekom Indonesia
(AXIS) oleh PT XL Axiata Tbk (XL). Akuisisi ini mengakibatkan XL mengalami
kenaikan pangsa pasar menjadi sebesar 26% sehingga pasar jasa telekomunikasi
dikuasai oleh tiga operator besar, yaitu Telkomsel, Indosat dan XL yang secara
bersama-sama menguasai 89,5% pangsa pasar.

Berdasarkan

jenis

industrinya,

notifikasi

terbanyak

terjadi

pada

industri

manufaktur dan diikuti oleh industri infrastruktur serta keuangan dan bank.
Sedangkan jenis notifikasi perusahaan asal transaksi terbanyak berasal dari
perusahaan lokal-lokal dengan jumlah 43 notifikasi. Jumlah notifikasi perusahaan
asal transaksi asing dan asing berjumlah 15 notifikasi dan diikuti oleh perusahaan
asing dan lokal sebanyak 10 transaksi.
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Sumber : Direktorat Merger

5)

Capaian Bidang Kelembagaan
Di bidang kelembagaan, KPPU telah mendapatkan kepercayaan lembagalembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Capaian bidang
kelembagaan antara lain:
a)

Tim Satgas Pangan, baik nasional maupun daerah yang melibatkan KPPU
Pusat dan Kantor Perwakilan Daerah. Satgas ini merupakan gabungan
POLRI, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan,

b)

Berperan aktif dalam pengawasan inflasi baik nasional maupun daerah,
berupa pengawasan perilaku pasar, khususnya pada sektor penyumbang
inflasi.

c)

Kerjasama dengan Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung dan Komisi
Pemberantasan Korupsi).

d)

Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dalam
bidang pengawasan kemitraan, penyelarasan regulasi baik di pusat
maupun di daerah, pengawasan sektor keuangan, dll.

e)

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyiapan kurikulum persaingan
usaha serta membentuk forum Dosen/Pengajar mata kuliah persaingan.
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C.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPU sering menghadapi beberapa
permasalahan sebagai berikut:

i.

Kemitraan membutuhkan kuantitas dan kualitas SDM yang memadai;

ii.

Dukungan SDM belum optimal baik dari aspek kuantitas maupun kualitas yang
bersifat spesifik ditambah sumber daya pengawas kemitraan yang terbatas;

iii.

Status kepegawaian KPPU yang masih memunculkan demotivasi dan turn over;

iv.

Sistem tata kelola organisasi dan SDM belum berjalan secara konsisten dan
integratif;

v.

Dukungan infrastruktur terhadap ketersediaan sistem informasi dan backup data
belum memadai;

vi.

Kurangnya pemahaman eksternal KPPU tentang kelembagaan, produk hukum dan
KPPU;

vii.

Informasi mengenai nilai-nilai persaingan usaha belum tersebar merata ke seluruh
lapisan masyarakat;

viii.

Kurangnya kerjasama yang lebih luas dengan (i) instansi dalam negeri dan (ii)
lembaga pengawas persaingan di negara lain;

ix.

Kurangnya kapasitas SDM KPPU dalam mengantisipasi dan merespon isu-isu strategis
terkait ketahanan ekonomi nasional;

x.

Masih rendahnya pemahaman regulator terhadap nilai-nilai persaingan usaha yang
sehat;

xi.

Efektivitas tugas KPPU terkait pemberian saran pertimbangan kepada Pemerintah;

xii.

Dalam

penyusunan

berdampak

pada

peraturan
persaingan

perundang-undangan
usaha,

KPPU

jarang

dan

kebijakan

dimintakan

saran

yang
dan

masukannya;
xiii.

Kurangnya akses data dan informasi terkait kajian;

xiv.

Adanya potensi ketidakpastian pelaku usaha untuk berinvestasi terkait kewenangan
KPPU yang hanya memiliki kewenangan post-notifikasi terkait merger dan akuisisi;

xv.

Masih kurangnya inisiatif pelaku usaha untuk melaporkan transaksi merger dan
akuisisi kepada KPPU;

xvi.
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Aksebilitas dan ketersediaan data UMKM dan BESAR sebagai objek pengawasan;
I

xvii.

Belum adanya pedoman tiap pola kemitraan sekaligus buku saku/ SOP untuk
prosedur pengawasannya;

xviii. Membangun

bentuk

pengukuran

efektifitas

pengawasan

kemitraan

(indeks

keberhasilan dari proses kemitraan);
xix.

Masih kurangya pemahaman pelaku UMKM terkait kemitraan.

Sebagai acuan untuk melakukan analisis SWOT atau Balance Scorecard maka berikut adalah
Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung.
a. Faktor Penghambat
i.

Status kelembagaan dan keterbatasan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas
untuk menangani kondisi permasalahan persaingan usaha, khususnya di Daerah

ii.

Tingkat pemahaman regulator dan pelaku usaha terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dan
peraturan KPPU masih belum merata;

iii.

Tingkat pemahaman pembuat kebijakan terhadap prinsip-prinsip

persaingan usaha

masih belum merata;
iv.

Belum ada mekanisme pengelolaan manajemen isu

v.

Background keilmuan SDM banyak yang tidak sesuai kebutuhan

vi.

Jangkauan ke lokasi menjadi kendala (waktu dan jumlah SDM)

vii.

Sarana dan prasarana yang belum memadai

viii.

Masih kurang luasnya cakupan pelaku usaha (ekstra teritorial).

ix.

Masih kurangnya akses terhadap data dan informasi terkait dalam melakukan analisa
dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha

x.

Status kelembagaan KPPU yang masih belum jelas;

xi.

Belum berjalannya sinergi dalam koordinasi penegakan hukum dan pemahaman
sistem penegakan hukum persaingan usaha dengan lembaga pengeak hukum dan
lembaga lainnya

xii.

Kurang memamadainya guideline/petunjuk pasal-pasal di dalam UU No. 5 Tahun 1999;

xiii.

Kurangnya penggunaan analisa ekonomi dalam menganalisis dugaan pelanggaran
hukum persaingan usaha

xiv. Belum adanya pedoman tiap pola kemitraan sekaligus buku saku/SOP untuk prosedur
pengawasannya
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b. Faktor Pendukung
i.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menempatkan peran
KPPU dengan mendukung kemandirian ekonomi nasional melalui implementasi
kebijakan persaingan;

ii.

Adanya kepercayaan dari pimpinan negara terhadap peran dan tugas KPPU;

iii.

KPPU merupakan lembaga pengawas persaingan pertama di ASEAN dan memiliki
reputasi yang baik di Internasional;

iv.

Public Awareness tentang perkara persaingan usaha semakin meningkat;

v.

Penilaian lembaga persaingan usaha Internasional terhadap KPPU yang menjadikan
KPPU sebagai rujukan;

vi.

Prosedur/tata kerja yang cukup baik namun masih parsial.

vii.

Pengelolaan anggaran keuangan berjalan secara sistematis;

viii. Peran keterlibatan KPD diapresiasi oleh Pemerintah Daerah
ix.

KPPU sudah memiliki nota kesepahaman dengan berbagai lembaga penegak hukum
dan lembaga lainnya.

x.

Kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas dalam pembentukan
satgas kemitraan

xi.

Telah tersusunnya Daftar Periksa Kebijakan (competition checklist)
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Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendapat amanat untuk melakukan pengawasan
dan penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
merupakan lembaga non struktural yang menjadi organ bagi negara dalam melaksanaan
pembangunan yang seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari organ negara dalam perencanaan pembangunan nasional, KPPU
diwajibkan untuk menyusun rencana strategis yang acuannya berdasarkan pada Rancangan
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai mana telah ditetapkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Seiring berjalannya waktu dan proses
pendewasaan KPPU dilakukan penyusunan Rencana Strategis 2017-2019 berdasarkan adanya
perubahan berupa penambahan nomenklatur serta sasaran dan target yang akan dicapai.

Rencana Strategis KPPU 2017-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Penyesuaian KPPU adalah
dokumen perencanaan KPPU 3 (tiga) tahun sejak 2017-2019 yang merupakan perubahan dari
Renstra

KPPU

2015-2019

sebelumnya

yang

akan

digunakan

sebagai

acuan

bagi

penyelenggaraan lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 3 (tiga) tahun.

Rencana Strategis KPPU ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan
pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi
KPPU yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMN dan RKP.

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPPU dalam Renstra Penyesuaian KPPU tahun 2015-2019
ini merupakan kondisi yang ingin diraih dalam 3 (tiga) tahun ke depan dalam rangka menjadi
acuan dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha yang diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam pencapaian Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional
yang telah dicanangkan pemerintah.

2.1 Visi KPPU
Visi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realistis dan mudah
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dipahami dalam rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Visi dalam beberapa versi
terdapat penambahan parameter, yaitu berorientasi kepada pemangku kepentingan.

Dari definisi tersebut dan memperhatikan keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka rumusan
Visi Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra
KPPU 2015-2019 adalah:

VISI
“Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam mendorong ekonomi
nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. ”

Visi ini sejalan dengan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, programprogram Kementerian dan Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, dan lintas wilayah serta
kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
serta masih sejalan dengan tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan
percepatan

pembangunan

infrastruktur

ini

diharapkan

dapat

menjadi

pendorong

pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan
yang ada baik antar individu maupun antar wilayah.

2.2 Misi KPPU
Dalam pencapaian Visi KPPU tersebut, maka KPPU mempunyai misi sebagai berikut:
1.

Mewujudkan mental persaingan usaha yang sehat;

2.

Mewujudkan penegakan hukum persaingan usaha;

3.

Mewujudkan perjanjian kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, mikro, kecil
dan menengah serta koperasi dan

4.

Mewujudkan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel.

Keempat misi tersebut sangat relevan untuk mendukung pencapaian Misi ke-III dari Presiden.
yaitu “mewujudkan bangsa yang berdaya saing”.
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MISI KPPU
Mewujudkan mental persaingan usaha
yang sehat
MISI PRESIDEN

Mewujudkan penegakan hukum
persaingan usaha

Mewujudkan bangsa yang
Mewujudkan perjanjian kemitraan yang

berdaya saing

sehat
Mewujudkan kelembagaan yang kredibel
dan akuntabel

2.3 Tujuan Strategis KPPU
Rumusan tujuan untuk mendukung upaya visi, misi dalam Rencana Strategis KPPU Tahun 20172019 ini masih sama seperti pada Rencana Strategis 2015-2019, yaitu:
1.

Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku
usaha, pemerintah dan masyarakat;

2.

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

3.

Meningkatkan internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat;

4.

Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU.

2.4. Sasaran Strategis KPPU
Sasaran yang ingin dituju dalam jangka waktu 2017-2019 dilakukan melalui program dan
kegiatan yang ditentukan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan. Sasaran Strategis KPPU yang
dingin dicapai pada akhir periode Renstra ini adalah sebagai berikut:

a.

Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku
usaha, pemerintah dan masyarakat;

b.

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

c.

Meningkatkan internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha
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d.

Meningkatnya kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU.

Untuk mendapatkan gambaran yang terukur dari strategi menjalankan misi KPPU dan
pencapaian visi KPPU ditetapkan Sasaran Strategis seperti penjabaran di atas yang terbagi ke
dalam empat perspektif Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam peta strategi sebagai
berikut:
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SS 1.meningkatnya internalisasi nilainilai persaingan usaha di kalangan
pelaku
usaha,
pemerintah
dan
masyarakat;
SS 2. Meningkatkan kepastian
penegakan hukum persaingan
usaha untuk menjamin iklim
investasi dan iklim usaha yang
sehat; dan

SS 4. Meningkatnya
kredibiliitas dan
Akuntabliitas Kelembagaan
KPPU
SS 3. Meningkatnya
internalisasi nilai-nilai
kemitraan yang sehat

dikalangan pelaku usaha

Hasil penelitian/laporan yang
ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan

Penguatan Saran Pertimbangan
kepada pemerintah

Terlaksananya koordinasi, advokasi,

Pengawasan pelaku usaha

sosialisasi, forum diskusi dan monitoring
persaingan usaha
Akses secara online putusan dan salinan
Putusan dalam 14 hari kerja
Proses verifikasi dan validasi laporan
hasil penyelidikan dalam 14 hari kerja

Peningkatan dilaksanakannya
putusan atau rekomendasi KPPU

Penilaian merger, akuisisi dan

Terbentuknya sumberdaya manusia
yang Kompeten
Terwujudnya
kerjasama yang
efektif dengan
lembaga lain

Terbangunnya sistem
operasional terintegrasi dan
adaptif

konsolidasi

FINANCIAL

Perspektif
Pembelajaran dan
Pertumbuhan

Perspektif Proses Internal

Perspektif Stakeholder (Eksternal)

Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam mendorong ekonomi nasional
yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Terkelolanya
keuangan yang
yang akuntabel dan
kredibel

Dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis di atas, ditetapkan Key Performance Indicator
(KPI) sebagai alat ukur sekaligus pemantauan pencapaian sasaran. KPI pada masing-masing
sasaran dan tujuan strategis adalah sebagai berikut:
Ref

Tujuan/Sasaran Strategis

SS.1

meningkatnya internalisasi nilainilai persaingan usaha

KPI
1.

2.

3.

SS.2

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

1.
2.

3.
4.

5.

SS.3

Meningkatkan internalisasi nilainilai kemitraan yang sehat

1.

2.
3.
4.

SS.4

Meningkatnya kredibilitas dan
akuntabilitas kelembagaan
KPPU

1.
2.
3.

I.1

Penguatan putusan KPPU

1.
2.

Jumlah Kementerian/ Lembaga dan
pemerintah daerah yang telah
menerapkan nilai-nilai persaingan
usaha dalam setiap kebijakannya.
Jumlah/persentase tingkat
pemahaman pelaku usaha terkait nilainilai persaingan usaha.
Jumlah perguruan tinggi yang telah
mempunyai kurikulum persaingan
usaha
Presentase peningkatan jumlah
persidangan majelis
Persentase dapat diserahkannya
salinan Putusan dan Putusan diakses
secara online kepada para terlapor
dalam 14 hari kerja setelah
pembacaan Putusan KPPU
Persentase terbuktinya dugaan
pelanggaran pada Putusan KPPU
Persentase dikuatkannya Putusan KPPU
pada tahap Pengadilan Negeri atau
Mahkamah Agung sampai dengan
Tahun Berjalan.
Jumlah penerimaan denda persaingan
usaha yang disetorkan kekas negara
pada tahun berjalan
Peningkatan jumlah pemerintah (K/L)
dan Pemda terkait dan pelaku usaha
dalam memahami perjanjian
kemitraan yang sehat;
Terselesaikannya Petunjuk Teknis
(guideline) pengawasan kemitraan;
Terselesaikannya rangkaian
penyusunan basis data kemitraan.
Efektifitas pengawasan kemitraan yang
sehat antara pelaku usaha besar dan
KUMKM.
Indeks Reformasi Birokrasi
Terwujudnya kerjasama yang efektif
(MoU) dan
Partisipasi aktif dalam Tim di
Pusat/Daerah
Persentase klarifikasi laporan
persaingan usaha
Efektivitas pemberkasan persaingan
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I.2

I.3

I.4

Terlaksananya koordinasi,
advokasi, Sosialisasi, forum
diskusi dan monitoring
pengawasan persaingan usaha

1.

Penguatan saran
pertimbangan kebijakan
kepada pemerintah

1.

Penilaian Merger, Akuisisi dan
Konsolidasi

1.

2.

2.

2.

LG.1

LG.2

LG.3
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Efektivitas penyiapan data dan
informasi terkait penegakan hukum
persaingan usaha
Pelaksanaan pengawasan perjanjian
kerjasama kemitraan
Pengawasan pelaku usaha

Penyampaian saran pertimbangan
kebijakan kepada pemerintah sesuai
dengan SOP yang ditetapkan
Persentase dilaksanakannya saran
pertimbangan kebijakan kepada
pemerintah

Persentase pelaku usaha yang tidak
melanggar pasal 28 UU No. 5 Tahun
1999 setelah dilakukan penilaian oleh
KPPU
Persentase Pelaku usaha yang
melaksanakan rekomendasi/remedies
KPPU berdasarkan hasil penilaian
merger dan akuisisi

1.
2.

% Pegawai dengan kinerja optimal
Tersusunnya penilaian kinerja pegawai

Terbangunnya sistem
operasional terintegrasi dan
adaptif

1.
2.
3.

% Pemenuhan dan kepatuhan SOP
% Pemenuhan Data dan Informasi
Indeks Kepuasan Internal terkait
Perencanaan dan Evaluasi
Indeks Kepuasan layanan pimpinan
Tersedianya sarana dan prasarana
penunjang

Terkelolanya keuangan secara
akuntabel

I I

investigation

Terwujudnya organisasi yang
efektif, kredibel, akuntabel dan
efisien
Terwujudnya Sumberdaya
manusia yang kompeten

Nilai Akuntabilitas Kinerja KPPU

4.
5.

F.1

usaha
Peningkatan efektivitas pelaksanaan
eksekusi
Pelaksanaan review putusan KPPU
Efektivitas pengawasan langsung sektor
pangan dan KUMKM
Efektivitas penyelidikan sektor pangan
dan KUMKM
Efektivitas anotasi putusan KPPU
Efektivitas pelaksanaan joint

1.

Opini BPK (WTP) atas Laporan
Keuangan KPPU

2.

Penerapan dan implementasi SPIP

Keterangan:
SS : Sasaran Strategis
I : Internal
LG : Learning and Growth
F : Financial

Dari gambaran di atas, untuk mencapai terwujudnya visi KPPU, yaitu Terwujudnya iklim

persaingan usaha yang sehat dalam mendorong ekonomi nasional yang efisien dan
berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, langkah yang dilakukan oleh KPPU
tergambar melalui diagram berikut:

Dengan terbentuknya skema seperti diagram di atas, outcome capaian kinerja KPPU
kedepannya adalah terciptanya persaingan usaha yang sehat melalui peningkatan internalisasi
nilai-nilai persaingan usaha kepada semua pemangku kepentingan, sehingga kasus
penegakan hukum persaingan usaha semakin berkurang, seperti terlihat pada diagram di atas.
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3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahap
ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
yang ditetapkan melalui Perpres No. 2 Tahun 2015 yang telah ditandatangani tanggal 8
Januari 2015. RPJMN 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga
dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan
pertimbangan

bagi

pemerintah

daerah

dalam

menyusun/menyesuaikan

rencana

pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan
nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional

(RPJMN)

pembangunan.

2015-2019

Penyusunan

yang
RKP

memuat

merupakan

sasaran,
upaya

arah

dalam

kebijakan,
menjaga

dan

strategi

kesinambungan

pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun
seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia
secara optimal, eﬁsien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2017 memuat prioritas pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian dan Lembaga, lintas
Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi,
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Arahan Presiden terkait penyusunan RKP 2017 berdasarkan hasil Sidang Kabinet pada tanggal
10 Februari 2016 adalah dengan Tema RKP 2017 “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan

Ekonomi

Untuk

Meningkatkan

Kesempatan

Kerja

serta

Mengurangi

Kemiskinan
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Kesenjangan Antar Wilayah”. Untuk pencapaian tema RKP 2017 ini maka: (1) setiap Menteri dan
Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya; (2) Tidak
boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan; (3) Anggaran negara
harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan
pembangunan nasional; (4) Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak harus
berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata; (5) Memangkas program yang
nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek
harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dstnya.

Fokus pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui RKP dan ABPN, dimana pada tahun
2015 dan 2016 fokus pada Memperbaiki Komposisi dan Efisiensi Belanja, dengan cara:

(1) Pengalihan

subsidi

BBM

untuk

perkuatan

pendanaan

prioritas

RPJMN,

yaitu:

pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kelautan dan perikanan,
kedaulatan energi, promosi pariwisata, pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar, Kartu
Indonesia Sehat, dan peningkatan cakupan Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga
Harapan).

(2) Memenuhi anggaran kesehatan 5% APBN.
(3) Memperkuat desentralisasi fiskal dengan pengenalan DAK Infrastruktur Publik dan
pengalokasian Dana Desa.

(4) Meningkatkan efisiensi belanja dengan penajaman nomenklatur belanja (jelas
peruntukannya, menghindari duplikasi)

Sedangkan rencana tahun 2017 dengan fokus meningkatkan efektivitas belanja dengan cara:

(1) Memperkuat landasan pembangunan berkesinambungan dan menyerap tenaga kerja
melalui pengembangan kawasan industri dan destinasi wisata.

(2) Memperkenalkan pembangunan dengan pendekatan holistik, tematik dan terintegrasi
untuk meningkatkan kualitas belanja, dimana Bappenas sebagai system integrator

(3) Kebijakan anggaran money follow program prioritas.
Untuk mendukung dan mengawal arah kebijakan dan strategis yang senantiasa berorientasi
pada peningkatan produktivitas dengan didukung oleh iklim persaingan usaha yang sehat
serta dalam rangka pencapaian kemandirian ekonomi, maka Komisi Pengawas Persaingan
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Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran
yang tepat sesuai amanatnya sebagai lembaga penegakan hukum persaingan usaha dan
advokasi kebijakan persaingan usaha. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas
dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pihak lain dan bertanggung jawab kepada
Presiden selaku kepala negara.

Dalam mencapai kemandirian ekonomi, terdapat 4 (empat) pilar arah kebijakan dan strategi
yang mempunyai peran strategis, meliputi: 1) ekonomi rakyat yang berkelanjutan; 2) daya saing
bangsa; 3) kedaulatan pangan dan energy dan 4) posisi negara maritim.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan

Usaha

Tidak

Sehat,

para

pendahulu

telah

meletakkan

landasan

dalam

menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha yang berdomisili
di Indonesia. Adapun tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini sebagaimana tercantum
dalam pasal 3, yaitu:
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.

Tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan
infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018
mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antar individu maupun
antar wilayah. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah disepakati 10 Prioritas
Nasional yang meliputi:
(1)

Pendidikan;

(2)

Kesehatan;

(3)

Perumahan dan Permukiman;

(4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
(5)

Ketahanan Energi;

(6)

Ketahanan Pangan;
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(7)

Penanggulangan Kemiskinan;

(8)

Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman;

(9)

Pembangunan Wilayah;

(10)

Politik, Hukum, Pertahanan, dan Kemanan.

Dalam pembahasan tersebut, fokus program kegiatan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
(KPPU) pada Prioritas Nasional keempat, yaitu Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
dengan Program Prioritas kesebelas dan keduabelas, yaitu Perbaikan Iklim Investasi dan
Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi,
serta pada Prioritas Nasional ketujuh, yaitu Penanggulangan Kemiskinan dengan Program
Prioritas kesembilanbelas, yaitu Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut KPPU memiliki 2 (dua) tugas utama yakni melakukan
penegakan hukum persaingan dan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Saat ini berdasarkan amanat PP Nomor 17/2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008
tentang UMKM, KPPU merupakan lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan kemitraan
antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam hal menciptakan kesempatan pengembangan dunia usaha dan penanggulangan
kemiskinan, KPPU aktif mendorong pemerintah dalam peningkatan daya saing usaha dan juga
pengentasan kemiskinan melalui peningkatan peran koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah berlandaskan persaingan usaha yang sehat. Selain dari pada itu, KPPU juga
berperan aktif dalam upaya untuk mewujudkan ketahanan energi dan pangan nasional. KPPU
telah menyiapkan berbagai tools/perangkat yang dapat digunakan oleh setiap pengambil
kebijakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip
persaingan usaha yang sehat melalui Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (Competition

Checklist) yang menjadi panduan bagi perumus regulasi atau kebijakan untuk memastikan
bahwa produk regulasi/kebijakan benar-benar memenuhi prinsip-prinsip persaingan usaha
yang sehat.

Dalam hal penanggulangan kemiskinan, KPPU bersama Kementerian Koperasi dan UKM dan
dinas terkait melakukan koordinasi dalam pengawasan kemitraan untuk mencapai kemitraan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Selain itu, KPPU juga turut
serta dalam mencipatakan ketahanan energi dan pangan melalui kerjasama dan koordinasi
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dengan kementerian/lembaga pemerintah. KPPU menjadi bagian dalam Satgas Pangan
Nasional dan Daerah bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan
POLRI serta pemerintah daerah.

Untuk menjamin agar kegiatan ekonomi di masing-masing daerah mempunyai daya saing
saing yang terus meningkat, maka dibutuhkan regulasi dan perilaku pelaku usaha yang
mendorong terwujudnya semangat efisiensi dan terbukanya kesempatan yang sama bagi
pelaku usaha lain. Peran KPPU dalam hal ini adalah menjamin dan mengawal regulasi yang
kompetitif dan penegakan hukum. Dengan peran ini, diharapkan keunggulan masing-masing
daerah terus meningkat sehingga mendukung terciptanya kemandirian ekonomi.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPPU
Mengacu pada skema peran kebijakan dan hukum persaingan usaha dalam Rencana Kerja
Pemerintah, dimana Program Prioritas yang menjadi fokus kebijakan KPPU dalam perbaikan
iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja serta peningkatan ekspor barang dan jasa
bernilai tambah tinggi dan penanggulangan kemiskinan dengan program perluasan akses
usaha mikro, kecil dan koperasi, maka untuk mencapai tujuan dari Rencana Kegiatan
Pemerintah tersebut adalah:

A.

Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang adil dan
merata, kepastian penegakan hukum persaingan sangat dibutuhkan, terutama untuk
memberikan efek jera kepada pelaku usaha telah melanggar norma-norma persaingan
usaha yang sehat dengan adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha yang
tidak sehat. Selain itu, penegakan hukum yang efektif akan memiliki efek pencegahan,
dimana

Putusan

serta

sanksi

yang

dikenakan

oleh

KPPU

akan

menjadi

contoh/pembelajaran bagi pelaku usaha lain agar tidak melakukan pelanggaran hukum
persaingan usaha.

Kewenangan penegakan hukum persaingan usaha meliputi penyelidikan, penuntutan,
memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara persaingan usaha. Adapun outcome
capaian kinerja KPPU pada bidang penegakan hukum adalah dikuatkannya Putusan
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KPPU di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Dengan dikuatkannya Putusan KPPU
tersebut, maka akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam
melakukan kegiatan usahanya.

B.

Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha yang Sehat Melalui Kebijakan dan Regulasi
(competition checklist) serta Harmonisasi Kebijakan

Perilaku pelaku usaha dalam menicptakan daya saing ekonomi Indonesia sangat
dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah. Dengan
demikian kebijakan dan regulasi pemerintah diharapkan selaras dengan nilai-nilai
persaingan usaha. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman pemerintah dalam
menetapkan kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan nilai-nilai persaingan usaha
maka

setiap

pemangku

kebijakan

dan

regulasi

diharapkan

dapat

menerapkan

berdasarkan daftar pertanyaan persaingan usaha (competition checklist).

Dengan keharmonisasian kebijakan dan regulasi pemerintah di bidang ekonomi dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka diharapkan tercipta iklim usaha dimana
semua orang memiliki kesempatan yang sama secara sehat di pasar Indonesia. Pelaku
usaha dengan sendirinya akan merasa terjamin keberadaannya dalam melakukan
kegiatan usaha di Indonesdia.

C.

Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha melalui lembaga pendidikan dan kedinasan

Usaha dalam internalisasi nilai-nilai persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tidak hanya ditujukan bagi pemangku kebijakan saja, akan tetapi upaya
tersebut juga dilakukan melalui lembaga pendidikan dan kedinasan. Lembaga pendidikan
mempunyai peran yang sangat strategis sebagai media sekaligus sarana dalam
melaksanakan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha baik melalui materi kuliah di
perguruan tinggi maupun sebagai materi ajar diklat penjenjangan untuk aparatur sipil
negara.

D.

Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Nilai-nilai Persaingan Usaha yang Sehat

Dengan melekatnya nilai-nilai persaingan usaha dalam setiap diri manusia Indonesia
diharapkan upaya pencapaian target ekonomi akan mudah dilakukan karena peran
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persaingan usaha yang sehat telah menjadi optimal. Di sisi lain, pemerintah terus
mendorong para pelaku usaha untuk menyediakan pilihan barang berkualitas dan jasa
terbaik dengan harga yang wajar.

Salah satu bentuk internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat kepada pelaku
usaha adalah dalam bentuk pengendalian merger, dimana hal tersebut merupakan
upaya pencegahan yang efektif dalam mengendalikan terjadinya pemusatan ekonomi di
pasar yang berdampak pada kenaikan harga produk. Internalisasi nilai-nilai persaingan
usaha bagi pelaku merger bertujuan untuk menjaga persaingan di pasar agar tetap
berlangsung sehat serta mengendalikan kekuatan perusahaan untuk menaikan harga
pasca merger.

Selain itu, internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat kepada pelaku usaha dilakukan
melalui Program Kepatuhan (Compliance Program) dimana KPPU memberikan pelatihan
kepada pelaku usaha untuk melakukan seff asessment terhadap kebijakan dan strategi
perusahaan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat.

E.

Peningkatan Nilai-Nilai Kemitraan yang Sehat kepada Pemerintah dan Pelaku Usaha
(Besar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kemitraan merupakan tugas
tambahan bagi KPPU yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Fungsi pengawasan pelaksanaan kemitraan
memegang peran strategis dalam konteks pembangunan perekonomian nasional,
terutama dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya
usaha mikro, kecil dan menengah.

Oleh karena itu, program internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat kepada pemerintah
dan pelaku usaha melalui program advokasi menargetkan terbangunnya “Komunitas
Kemitraan Sehat” di tiap-tiap kabupaten/kota. Intensitas kegiatan internalisasi dan
advokasi prinsip-prinsip kemitraan yang sehat kepada para pemangku kepentingan di
bidang usaha mikro, kecil dan menengah, terutama sektor perdagangan, industri
pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sektor jasa akan
dilakukan secara berkelanjutan.
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F.

Pengawasan Sektoral

Pemerintah ingin mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menggerakan sektor
ekonomi domestik. Salah satu sektor ekonomi domestik yang menjadi agenda prioritas
adalah kedaulatan pangan. Hal ini sejalan dengan langkah KPPU yang telah menetapkan
5 (sektor) strategis yang menjadi prioritas penanganan yang meliputi:
a.

Sektor pangan;

b.

Sektor energi dan pertambangan;

c.

Sektor kesehatan dan pendidikan;

d.

Sektor keuangan;

e.

Sektor infrastruktur dan bidang-bidang kegiatan yang bersifat monopoli alamiah.

Seiring dengan semangat pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia, maka
KKPU mendapat amanat dalam pengawasan bidang pengadaan barang dan jasa
pemerintah.

G.

Pengawasan Kemitraan

Pada Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib
dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas dalam mengawasi persaingan
usaha. Atas dasar ini, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelakanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM), KKPU mendapat kewenangan baru untuk melakukan pengawasan
kemitraan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah.

Dalam melakukan pengawasan kemitraan, KPPU menggagas untuk dibentuknya Satgas
Kemitraan di pusat dan daerah sebagai upaya dalam mengawasi segala bentuk
penyimpangan yang disebabkan dari perjanjian kemitraan yang tidak sehat. Untuk
mencapai tujuan tersebut, maka KPPU akan membangun aksesibilitas informasi dan data
UMKM menjadi perangkat dasar yang akan diprioritaskan sebagai acuan dalam kegiatan
pengawasan pelaku pasar, baik usaha besar, usaha menengah, usaha kecil maupun
usaha mikro yang menjalankan pola kerjasama kemitraan.
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Selain itu, KPPU akan membangun sistem dan kebijakan pengawasan kemitraan dengan
memandu efektifitas kinerja unit kerja pengawasan kemitraan termasuk sinergi dengan
satuan tugas kemitraan yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat
menghasilkan pedoman-pedoman dalam pelaksanaan kemitraan sebagai referensi bagi
para pemangku kepentingan dalam ikut serta berperan aktif mewujudkan kemitraan
usaha yang sesuai dengan peraturan perundangan.

H.

Penguatan Kelembagaan

Untuk memaksimalkan peran KPPU dalam mendukung pelaksanaan RPJMN dan Program
Prioritas Pemerintah, maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan baik dari aspek legal
organisasi maupun kapasitas lembaga. Saat ini langkah penguatan kelembagaan sedang
dilaksanakan proses Amandemen UU No. 5 Tahun 1999.

Dari 8 (delapan) program kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan di atas, KPPU
telah merumuskan strategi pencapaian sebagai berikut:
1.

Strategi Pencegahan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
a.

Mencegah terjadinya praktik anti persaingan usaha yang tidak sehat yang
mendistorsi pasar;

b.

Menitikberatkan pengawasan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan
dan pendidikan serta infrastruktur dan logistik.

c.

Selain itu terdapat tambahan dalam pengawasan pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa pemerintah;

d.

Meningkatkan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip
persaingan usaha yang sehat;

e.

Meningkatkan kualitas universitas dan akademisi dalam menyampaikan materi ajar
terkait persaingan usaha;

f.

Menyusun

peraturan

perundang-undangan

sebagai

landasan

atau

Pemerintah

hukum

dalam

pengembangan kebijakan;
g.

Meningkatkan

jumlah

Kementerian/Lembaga

Daerah

yang

menggunakan competition checklist dalam perumusan kebijakannya;

2.

h.

Melakukan pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro;

i.

Melakukan pengawasan proses penggabungan (merger), akuisisi dan konsolidasi.

Strategi Penegakan Hukum Persaingan Usaha
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a.

Meningkatkan kualitas kegiatan klarifikasi laporan;

b.

Meningkatkan kualitas kegiatan penelitian perkara inisiatif;

c.

Meningkatkan kualitas kegiatan penyelidikan;

d.

Meningkatkan kualitas kegiatan klarifikasi laporan dan penelitian inisiatif di wilayah
kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD);

e.

Meningkatkan kualitas kegiatan penanganan perkara persaingan usaha yang tidak
sehat;

3.

f.

Meningkatkan kualitas kegiatan pemberkasan;

g.

Meningkatkan kualitas kegiatan litigasi;

h.

Meningkatkan kualitas kegiatan eksekusi.

Strategi Kelembagaan Yang Kredibel dan Akuntabel
a.

Meningkatkan legitimasi kelembagaan sekretariat melalui revisi Perpres No. 75 Tahun
1999 dan/atau Amandemen UU No. 5 Tahun 1999

b.

Mengintegrasikan proses bisnis organisasi yang berbasis Teknologi Informasi;

c.

Meningkatkan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur anggaran dan kinerja
KPPU;

d.

Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran;

e.

Menyelaraskan sistem manajemen kepegawaian (sumberdaya manusia) dengan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

f.

Memenuhi kebutuhan SDM baik secara kualitas dan kuantitas;

g.

Menguatkan branding KPPU;

h.

Mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun luar
negeri;

i.

Meningkatkan kepatuhan dan konsistensi produk hukum.

Sesuai dengan RPJMN 2015-2019 serta RKP tahun 2018, KPPU mengemban amanat sejak
periode 2015-2019 pada 1 (satu) program, yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha
dengan adanya penyesuaian Sasaran Strategis Program, yaitu:

1.

Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku
usaha, pemerintah dan masyarakat.
Persaingan usaha yang sehat berperan dalam pengarusutamaan dan pembangunan
lintas bidang serta penguatan investasi dan mendorong perdagangan dalam negeri, yang
diterjemahkan melalui peningkatan pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terkait
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nilai-nilai persaingan usaha, internalisasi nilai-nilai persaingan usaha dalam setiap
kebijakan ekonomi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan peningkatan
penggunaan competition checklist dalam setiap perumusan kebijakan pemerintah.

2.

Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan usaha.
Peningkatan kepatuhan pelaku usaha tergambar dalam penerapan program kepatuhan
persaingan usaha yang telah menjadi bagian dalam roadmap perusahaan. Sedangkan
dalam bidang penegakan hukum, kepatuhan pelaku usaha patuh dalam melaksanakan
Putusan KPPU yang telah inkracht (berkekuatan hukum tetap) pada tahun bersangkutan.
Pelaku usaha melaksanakan Putusan, menghentikan perjanjian atau kegiatan usaha yang
dilarang dan/atau membayar denda persaingan usaha.

3.

Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas lembaga.
Sasaran stategis program ini pada pelaksanaannya diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja
program, yaitu: i) Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur dengan penilaian dari
1-100 poin. Pada tahun 2014, Satuan Pengawas Internal KPPU telah melakukan penilaian
atas Indeks Reformasi Birokrasi KPPU dengan capaian sebesar 46,57, sedangkan pada
tahun 2016, mengalami peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi menjadi 66,71, dan ii)
Tingkat penguatan publik terhadap persaingan usaha yang sehat yang dinilai berdasarkan
Indeks Persaingan Usaha.

Sebagai organ Negara dalam menegakkan UU Persaingan Usaha, KPPU juga berkewajiban
untuk menjalankan roda organisasi yang lebih baik dengan cara meningkatkan capaian
Reformasi Birokrasi di KPPU, yaitu dengan cara adanya legitimasi/kedudukan hukum Sekretariat
KPPU yang kredibel dan akuntabel.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
disebutkan bahwa Reposisi dan penguatan kelembagaan KPPU menjadi salah satu cara untuk
melakukan peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan
hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung
iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik
nasional

yang

bertujuan

untuk

menciptakan

efisiensi

yang

berkeadilan.

Hal

tersebut

menyiratkan bahwa “persaingan usaha” menjadi isu strategis dalam mengaktualisasikan misi
Presiden “mewujudkan bangsa yang berdaya saing”.
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Mengingat KPPU memiliki peran penting terkait pelaksanaan kebijakan persaingan usaha yang
sehat dan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha dalam program Revolusi Mental, maka untuk
mendukung arah kebijakan tersebut juga telah ditetapkan pentingnya memperkuat dan
memperjelas status kelembagaan KPPU. Dalam perkembangannya sampai dengan akhir tahun
2016, Kegiatan Transformasi Kelembagaan terkendala permasalahan terkait Sekretariat KPPU
yang belum memiliki legal standing yang selaras dengan sistem kelembagaan dan
kepegawaian nasional sehingga berakibat pada kurang optimalnya tata kelola organisasi,
SDM, dan anggaran yang antara lain tercermin dari:

1.

Susunan organisasi Sekretariat KPPU tidak mendapatkan penyetaraan eselonisasi, hal
tersebut mengakibatkan adanya kesulitan kesulitan dalam mengembangkan kapasitas
organisasi untuk mengantisipasi tantangan;

2.

Implementasi sistem manajemen SDM yang sistematis dan berkeadilan tidak dapat
diterapkan, hal tersebut mengakibatkan adanya turn over SDM inti tinggi bahkan
banyak yang pindah pekerjaan sebagai pengacara dari pihak-pihak yang berperkara;
hilangnya investasi peningkatan kompetensi SDM yang notabene dibiayai oleh negara;
dan

3.

Terdapat keterbatasan dalam penggunaan anggaran mengingat kecenderungan
makin ketatnya kebijakan pengelolaan keuangan negara dimana nomenklatur hak
keuangan pegawai Sekretariat adalah honorarium (bukan gaji), kesulitan pemberian
insentif seperti uang makan dan uang lembur.

Selain alasan signifikasi peran KPPU di era persaingan, penguatan kelembagaan Sekretariat
KPPU merupakan hal penting yang perlu segera diselesaikan karena Undang-Undang No. 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mulai diberlakukan secara efektif. UndangUndang No. 5 Tahun 2014 membawa perubahan mendasar dalam tata telola aparatur
pemerintahan yang perlu diantisipasi oleh KPPU untuk menjamin keberlangsungan dukungan
SDM yang mumpuni sebagai prasyarat pemenuhan peran, tugas, dan fungsi lembaga yang
makin strategis.

Melalui kondisi tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas
lembaga sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi KPPU ke depan.
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Adapun dari sasaran program tersebut, selanjutnya diturunkan pada sasaran kegiatan. Adapun
rincian dari sasaran kegiatan KPPU adalah sebagai berikut:

1.

Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku
usaha, pemerintah dan masyarakat.
Dalam tiga tahun kedepan, dalam pencapaian internalisasi nilai-nilai persaingan usaha
akan tetap dilakukan melalui:
i)

Sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha melalui Program
Kepatuhan (Compliance Program);

ii)

Penerapan competition checklist dalam penyusunan kebijakan pemerintah;

iii)

Memasukkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat sebagai materi pengajaran
pada

pendidikan

tinggi

serta

pendidikan

pelatihan

pada

instansi

pemerintah/Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Indikator keberhasilan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dapat dilihat
dari:

a.

Keberhasilan penerapan competition checklist pada setiap kebijakan ekonomi
pemerintah pusat dan daerah, serta implementasi saran dan pertimbangan KPPU
oleh pembuat kebijakan yang terkait dengan persaingan usaha;

b.

Kepatuhan pelaku usaha dalam pengawasan terhadap UU No. 5 tahun 1999 dengan
penerapan program kepatuhan persaingan usaha di internal perusahaan;

c.

Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha dalam materi ajar (kurikulum) di lembaga
pendidikan

(perguruan

tinggi),

lembaga

pendidikan

dan

pelatihan

instansi

pemerintah serta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Salah satu bentuk lain
dalam internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat kepada peserta didik
adalah dengan cara membangun Competition Corner yang akan menjadi fasilitas
pembelajaran mengenai pengetahuan tentang persaingan usaha.

Sinergi kegiatan yang dilakukan dalam rangka internalisasi nilai-nilai persaingan adalah
dengan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha. Hal
ini dapat terlihat dari nilai Indeks Persaingan Usaha, peningkatan jangkauan media baik

online maupun offline, dan serta kepuasan publik atas diseminasi informasi KPPU.
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2.

Internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat
Selain dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPPU mengembangkan instrumen pengawasan dan
penanganan perkara terhadap kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah
dan besar. Program ini sangat strategis mengingat jumlah pelaku usaha UMKM sangat
dominan. Kemitraan yang terjalin dengan baik akan mendorong kinerja UMKM yang pada
gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik melalui
membuka peluang usaha bagi pelaku usaha UMKM.

3.

Pengawasan Pelaku Usaha dan perjanjian kemitraan
Selain melakukan peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai persaingan usaha melalui
program internalisasi nilai-nilai persaingan usaha, KPPU juga melakukan program
pengawasan, baik pengawasan terhadap pelaku usaha dan struktur pasar juga
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan di antara pelaku
usaha besar dengan UMKM.
KPPU meletakkan prioritas terhadap beberapa sektor strategis, diantaranya adalah sektor
pangan, dimana sektor pangan merupakan sektor penyumbang inflasi tertinggi di daerah.
Pengawasan

persaingan

usaha

dalam

sektor

pangan

dilakukan

dalam

rangka

mempercepat akselerasi tercapainya kedaulatan dan ketahanan pangan. Kegiatan ini
dilakukan melalui kajian kebijakan dan kajian perilaku sebagai bagian dari pencegahan
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam sektor pangan.

4.

Meningkatnya pengawasan merger, akuisisi dan konsolidasi
Pengendalian merger merupakan salah satu upaya pencegahan terbentuknya pelaku
usaha dominan di pasar, yang berpotensi menaikan harga produk pasca transaksi merger.
Saat ini pengendalian merger menganut rezim post notification yang diatur di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan
Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan
Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Komisi Nomor
3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan
atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat
Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaigan Usaha Tidak Sehat. Post

notification merger kurang efektif diterapkan, apalagi jika dihadapkan pada transaksi
merger yang berdampak buruk (harmful) ke pasar, karena remedy (perbaikan merger) sulit
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dilakukan. Menyadari kekurangan rezim ini maka DPR berinisiatif melakukan perubahan UU
Persaingan Usaha dan merubah rezim post notification menjadi pre notification.
Perubahan rezim ini penting untuk diketahui secara komprehensif oleh pelaku usaha dan

stake holder sehingga kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan merger meningkat.
Konsekuensi dari perubahan rezim ini adalah KPPU harus mempersiapkan agenda
sosialisasi transisi perubahan rezim post notification menjadi pre notification selain tetap
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha merger.

5.

Meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan
usaha
Efektivitas pelaksanaan investigasi dapat diukur dari:
a.

Peningkatan persentase jumlah hasil penelitian kegiatan perkara inisiatif dan atau
hasil laporan kegiatan klarifikasi laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan;

b.

Peningkatan persentase jumlah laporan hasil penyeldikan yang ditindaklanjuti ke
tahap persidangan majelis.

6.

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap Putusan KPPU

Penegakan hukum berkorelasi dengan proses pemeriksaan dan Putusan sebagai
produknya. Putusan ini merupakan hasil analisa dan pertimbangan Komisi ketika menilai
bukti-bukti persidangan. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap Putusan KPPU
menunjukkan efektifnya Putusan KPPU tersebut dalam memberikan efek jera kepada
pelaku usaha yang melanggar, dan memberikan efek pencegahan bagi pelaku usaha
lain agar tidak melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha.

7.

Meningkatnya Pembangunan Jejaring dengan Lembaga Lain Yang Mempunyai Nilai
tambah
Salah satu faktor kesuksesan kinerja KPPU adalah memiliki jejaring yang baik dengan
lembaga-lembaga

yang

terkait

dengan

pelaksanaan

tugas

penegakan

hukum

persaingan usaha, seperti parlemen, Kementerian/Lembaga Negara, institusi penegakan
hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK), perguruan tinggi dan pelaku usaha serta media massa
baik cetak maupun elektronik dan otoritas pengawas persaingan lainnya di dunia.

Jejaring ini akan memberikan kesempatan bagi KPPU untuk meningkatkan kapasitas
melalui transfer pengetahuan dan pengalaman sekaligus membangun kepercayaan
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dengan lembaga-lembaga tersebut, sehingga akan dapat mempermudah pelaksanaan
tugas dan fungsi KPPU. Adapun lingkup pembangunan jejaring dengan lembaga lain
yang memberikan nilai tambah adalah melalui peningkatan koordinasi lintas lembaga
persaingan di luar negeri dan organisasi internasional, peningkatan dialog dengan
pemerintah terkait urusan luar negeri, peningkatan kunjungan public ke laman bahasa
inggris, peningkatan penerima manfaat di internal atas substansi hukum/kebijakan
persaingan internasional, penyusunan dan pengambangan jaringan domestik.

8.

Meningkatnya Kualitas Perangkat Hukum Internal
Perangkat hukum di internal KPPU merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi KPPU. Upaya peningkatan kualitas perangkat hukum internal selama 2017-2019
yang

merupakan

kelanjutan

dari

Rencana

Strategis

2015-2019

adalah

dengan

peningkatan persentase bantuan hukum KPPU melalui peningkatan pertimbangan/opini
hukum dan pendampingan hukum.

9.

Meningkatnya kualitas SDM, Tata Organisasi dan Layanan Operasional.
Berkualitasnya sumberdaya manusia (SDM) dan tata organisasi serta ketersediaan sarana
dan prasarana dalam pelaksanaan operasional layana nperkantoran menjadi kunci
terlaksananya setiap kegiatan unit kerja di KPPU secara baik dan sistematis. Penguatan
kapasitas dan kompetensi SDM, tata organisasi serta layanan operasional dalam
mendukung seluruh pelaksanaan program kerja KPPU ditujukan untuk kelancaran setiap
kegiatan di tingkat Pimpinan maupun Sekretariat Komisi.

Dalam periode 2017-2019, lingkup peningkatan kualitas SDM, tata organisasi dan layanan
operasional adalah melalui peningkatan nilai kinerja pegawai, peningkatan indeks
reformasi birokrasi, penyusunan dan implementasi peraturan manajemen SDM, indeks
kepuasan pemangku kepentingan internal terhadap dukungan oprasional dan dukungan
dan layanan data dan informasi terhadap kinerja KPPU. Namun perlu disadari, Indeks
Reformasi Birokrasi memerlukan komitmen, koordinasi dan dukungan dari setiap unsur
organisasi mulai dari level pimpinan sampai staf dari semua unit kerja. Dengan demikian,
berkualitas atau tidaknya hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi akan terkait satu
dengan lainnya serta merupakan cerminan keberhasilan dari semua unit di lingkungan
KPPU.
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10.

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal terhadap Aparatur, Anggaran dan Kinerja
KPPU

Pengawasan internal terhadap aparatur anggaran dan kinerja KPPU merupakan salah
satu strategi dalam peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas KPPU sebagai lembaga
negara yang mendapat pembiayaan melalui anggaran belanja negara. Adapun tujuan
yang akan dicapai pada periode 2017-2019 adalah terwujudnya jaminan mutu (quality

assurance) dan kepatuhan dalam setiap kegiatan KPPU dan terwujudnya aparat
pengawas yang memiliki kompetensi memadai.

Dengan berpedoman kepada tujuan tersebut di atas, SPI menetapkan sasaran sebagai
berikut :

1.

Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran dan
kinerja KPPU.

2.

Terselenggaranya akuntansi pemerintah di KPPU yang sesuai dengan Sistem Akuntansi
Pemerintahan (SAP),

3.

Terlaksananya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal,

4.

Meningkatnya pemahaman aparatur pengawasan terhadap peraturan, teknik, serta
sistem dan prosedur pengawasan.

Sedangkan Indikator Kinerja Programnya (IKP) adalah:
1.

Jumlah unit eselon II yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan
dan aset yang material.

2.

Memperolah Opini WTP atas Audit Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).

3.

Prosentase terlaksananya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

4.

Meningkatnya kapabilitas APIP ke level 3.

Dari indikator kinerja program yang ada, SPI menetapkan Indikator Kinerja Utamanya (IKU)
adalah:
1.

Meningkatnya kapabilitas APIP ke level 3.

2.

Jumlah unit eselon II yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan
dan aset yang material.
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11.

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
Perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berkualitas merupakan salah satu wujud
dari akuntabilitas KPPU kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
Ruang lingkup pencapaian kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran dicapai
melalui:
a.

Opini Hasil Penilaian Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
dengan hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);

b.

Penilaian Laporan Kinerja (LKj) dari Kementerian PAN-RB dengan hasil Grade B;

c.

Peningkatan dalam periode 2017-2019 terhadap kepuasan pemangku kepentingan
internal KPPU terhadap pelayanan Biro Perencanaan dan Keuangan yang dilihat dari
peningkatan nilai Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal.

12.

Pembentukan Unit PPID
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang mewajibkan pembentukan unit PPID tersendiri, saat ini KPPU baru
mempunyai tim kerja Pengelolaan Informasi Publik, yaitu tim percepatan peningkatan
layanan keterbukaan informasi publik dimana Ketua KPPU sebagai Pengarah, Sekretaris
Jenderal sebagai Ketua, semua Kepala Kantor Perwakilan Daerah sebagai Anggota, serta
perwakilan dari unit kerja di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal.

13.

Persiapan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa,
system pengadaan pemerintah belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan
belanja barang dan belanja modal dalam APBN/APBD. Untuk itu, KPPU perlu membentuk
organisasi permanen (dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada) dan
fokus menangani pengadaan barang dan/atau jasa secara profesional.

3.3. Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi,
mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka
mencapai tujuan bernegara. Terkait pelaksanaan Renstra Penyesuaian KPPU tahun 2017-2019,
terdapat beberapa regulasi yang dibutuhkan agar pencapaian menjadi lebih optimal, yaitu:
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1.

Amandemen

Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999 yang

masih dalam proses

pembahasan.
2.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

dengan mengacu pada substansi perubahan

sesuai hasil Amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang setidaknya terdiri
dari :
a.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
yang berisi pengaturan secara lebih detil terkait kelembagaan KPPU, RPP ini
dipandang penting untuk menyelesaikan permasalahan akuntabilitas tata kelola
organisasi;

b. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengaturan perubahan rezim merger
dari post notification dalam proses penggabungan dan akuisisi menjadi rezim pre
notification.
3.

Rancangan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang mengatur lebih lanjut
tentang organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat KPPU.

4.

Usulan Rancangan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Anggota Komisioner 20182022.

5.

Selain itu terdapat 2 (dua) Rancangan Peraturan Presiden, yaitu:
a.

Perpres tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999
tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. RPP ini dipandang penting untuk
menyelesaikan permasalahan akuntabilitas tata kelola organisasi, SDM dan Keuangan
KPPU. RPP ini juga menjadi amanat dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

b.

Perpres sebagai konsekuensi terkait hasil dari proses Amandemen Undang-Undang 5
tahun 1999.

6.

Terdapat beberapa Rancangan Surat Keputusan Bersama dengan Kementerian dan
Lembaga terkait dalam perumusan dan implementasi kebijakan persaingan usaha.

7.

Sedangkan terkait dengan peraturan internal KPPU, terdapat beberapa rancangan
peraturan KPPU dengan rincian sebagai berikut:
a. Peraturan KPPU tentang Manajemen SDM KPPU;
b. Peraturan KPPU tentang Kode Etik Sekretariat KPPU;
c. Peraturan KPPU tentang Pedoman Penyusunan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar
Negeri;
d. Peraturan KPPU tentang Cetak Biru Strategi Pengembangan Kerjasama Domestik;
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e. Peraturan KPPU tentang Tata Cara Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap
Kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat;
f.

Peraturan KPPU tentang Tata Cara Penilaian Penggabungan atau Peleburan Badan
Usaha, Pengambilalihan Saham, Pengambilalihan Aset, atau Pembentukan Usaha
Patungan;

g. Peraturan KPPU tentang Kerahasiaan, Penggunaan dan Pengungkapan Informasi;
h. Peraturan KPPU tentang Manajemen Layanan Pengguna Internal dan Manajemen
Keamanan Sistem Informasi;
i.

3.4.

Peraturan KPPU tentang Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis.

Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak sehat, Komisi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh
Sekretariat. Berdasarkan karakteristik proses bisnis pengawasan dan penegakan hukum
persaingan usaha dan berdasarkan beban kerja KPPU dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, maka keberadaan sekretariat harus dipastikan mampu memberikan dukungan
manajemen dan teknis bagi Anggota Komisi. Dengan kata lain, business process Sekretariat
merupakan elaborasi dari tugas, fungsi, dan kewenangan Anggota Komisi. Peran Sekretariat ini
pulalah yang pada praktiknya membantu dalam pencapaian visi dan misi Komisi.

1.

Fungsi dan Struktur Organisasi
Fungsi-fungsi yang diwadahi dalam Sekretariat mencakup fungsi teknis dan operasional
sebagai mekanisme dukungan kepada Komisioner dalam melaksanakan wewenangnya.
Fungsi teknis diantaranya adalah terkait penanganan perkara, sedangkan fungsi
operasional antara lain adalah pengelolaan anggaran dan sumberdaya manusia.

Perubahan terakhir atas struktur organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah
ditetapkannya Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang menambahkan Direktorat Pengawasan
Kemitraan yang secara struktur berada di bawah hirarki Deputi Pencegahan. Hal ini
dimaksudkan untuk mewadahi kewenangan baru KPPU sebagai pengawas pelaksanaan
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kemitraan antara usaha besar, mikro, kecil dan menengah sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

a.

Ukuran Organisasi
Ukuran organisasi dibentuk berdasarkan kompleksitas tugas dan fungsi, beban kerja
dan rentang kendali (span of control). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 Pasal 35 tentang Tugas Komisi dan Pasal 36 tentang Wewenang Komisi, maka
garis besar ruang lingkup tugas KPPU adalah sebagaimana tabel berikut:

Ruang Lingkup Tugas KPPU Bidang Penegakan Hukum dan Bidang Pencegahan
Bidang

Fungsi

Bidang Penegakan Hukum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pencegahan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Selain

kedua

tugas

pokok

Penanganan Laporan
Penyelidikan/Investigasi
Penelitian Perkara Inisiatif
Pemberkasan
Penuntutan
Persidangan dan Kepaniteraan
Litigasi (Upaya hukum keberatan dan
kasasi)
Eksekusi dan monitoring Pelaksanaan
Putusan
Penelitian atas merger dan akuisisi
Penelitian/kajian sektor ekonomi dan
industri
Pengawasan pelaku usaha
Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Pusat dan
Daerah)
Penyampaian saran dan pertimbangan
atas kebijakan pemerintah
Advokasi dan internalisasi nilai-nilai
persaingan usaha yang sehat
Pengawasan kemitraan

tersebut,

terdapat

bidang

pendukung

manajemen/pengelolaan yang melekat pada setiap organisasi. Adapun tugas dan
ruang lingkup bidang manajemen dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.

Perencanaan dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran;

2.

Verifikasi dan pelaporan penggunaan anggaran;

3.

Pengelolaan dan pengembangan organisasi & SDM;

4.

Pengelolaan perlengkapan (termasuk pengadaan);

5.

Ketatausahaan dan pelayanan internal;
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6.

Pengelolaan dan pengembangan kerja sama kelembagaan (dalam dan luar
negeri);

7.

Aktivitas publikasi dan kehumasan;

8.

Perbantuan dan konsultasi hukum;

9.

Pemeliharaan dan pengembangan teknologi informasi;

10.

Pengawasan internal.

Dalam struktur organisasi KPPU terdapat kelompok kerja dan kelompok staf ahli yang
merupakan pendukung Komisioner. Dengan kompleksitas tugas KPPU tersebut,
berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 tahun 2016
tentang Perubahan Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja KPPU, maka bentuk struktur organisasi KPPU yang sesuai dengan ukuran tugas
dan fungsinya dalah sebagai berikut:

Untuk mendukung pengawasan persaingan usaha di seluruh wilayah Indonesia, maka
selain memiliki organisasi di pusat, KKPU juga mempunyai 5 (lima) Kantor Perwakilan
Daerah (KPD) yang terletak di Medan, Batam, Surabaya, Balikpapan dan Makassar,
dengan wilayah kerja masing-masing sebagai berikut:
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Wilayah Kerja KPD
No.

Kantor Perwakilan
Daerah (KPD)

Wilayah Kerja

1.

KPD Surabaya

Prov. Jawa Timur, Bali,
Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur

2.

KPD Medan

3.

KPD Makassar

4.

KPD Balikpapan

5.

KPD Batam

Prov. Aceh, Sumatera
Utara, Sumatera Barat
Provinsi di seluruh
Sulawesi, Maluku dan
Papua
Provinsi di seluruh
Kalimantan
Prov. Riau, Kepulauan
Riau, Bangka-Belitung
dan Jambi

Saat ini perluasan cakupan KPD sedang dikaji bersama antara KPPU dan Lembaga .
Di masa depan diharapkan KPD dapat menjadi Satuan Kerja Mandiri dalam lingkup
Program Pengawasan Persaingan Usaha.

b.

Status Kelembagaan Sekretariat KPPU
Atas dasar peran strategis dan tertuang di dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana
Kerja Pemerintah, KPPU perlu didukung oleh Sekretariat yang kredibel dan akuntabel,
maka perlu dilakukan upaya penguatan status kelembagaan Sekretariat KPPU.
Kelembagaan Sekretariat KPPU harus diselaraskan dengan Undang-Undang No. 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi payung dalam
pengaturan Aparatur Sipil Negara, yaitu memberikan jaminan kemandirian Sekratariat
KPPU baik dalam tata kelola penganggaran, organisasi dan Sumberdaya Manusia.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Sekretariat KPPU yang kredibel dan akuntabel
ditempuh melalui skema perubahan / Amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999. KPPU saat ini sedang mengawal proses Amandemen Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999. Amandemen undang-undang tersebut akan meraih sasaran penguatan
kewenangan kelembagaan KPPU dan Sekretariat KPPU dengan usulan penerapan
rezim pre notification merger yang lebih efektif dalam mencegah timbulnya
persaingan usaha yang tidak sehat serta penguatan KPPU dalam penanganan
perkara persaingan usaha.
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Oleh karena itu, untuk mewujudkan Sekretariat KPPU yang kredibel dan akuntabel
ditempuh melalui 2 skema, yaitu:

1)

Melakukan Revisi kedua atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang
Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 80 tahun 2008. Langkah ini telah mendapat amanat Peraturan
Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional tahun 2015-2019 yang dibebankan kepada Kementerian
Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan dan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

2)

KPPU saat ini juga sedang mengawal proses amandemen Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999. Amandemen undang-undang tersebut akan meraih
sasaran penguatan kewenangan kelembagaan KPPU dan Sekretariat KPPU
dengan usulan penerapan rezim pre notification merger yang lebih efektif dalam
mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat serta penguatan KPPU
dalam penanganan perkara persaingan usaha.

2.

Pengelolaan Sumberdaya Manusia (SDM)
a.

Sistem Pengelolaan SDM
Sekretariat KPPU harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Aparatur Sipil
Negara (ASN) beserta aturan-aturan turunannya. Untuk melaksanakan hal ini, maka:
1)

Mentransformasikan seluruh SDM yang ada di KPPU saat ini ke dalam 2 jenis ASN,
yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK);

2)

Menyelaraskan sistem pengelolaan SDM yang telah ada dengan aturan-aturan
ASN, yang terdiri dari sistem perencanaan dan pengadaan pegawai sampai
dengan pemberhentian dan pensiun pegawai.

b.

Analisis Kebutuhan Kuantitas dan Kualitas SDM
Seiring dengan bertambahnya tugas dan fungsi KPPU berdasarkan konsekuensi dari
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM), maka berimplikasi pada jumlah SDM KPPU, terlebih pengawasan kemitraan
antara pelaku usaha besar dengan UMKM dan Koperasi banyak dilakukan di daerah
terpencil dengan akses yang terbatas. Selain itu, dengan bertambahnya kasus
persaingan usaha yang tidak sehat di berbagai daerah di Indonesia, membutuhkan
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SDM yang cukup untuk dapat dimobilisasi ke berbagai wilayah di Indonesia dalam
waktu yang bersamaan.

Berkaca dari hal tersebut, maka pemenuhan kuantitas SDM dan dengan kualitas
yang mumpuni, baik di pusat maupun di daerah menjadi salah satu syarat dalam
rangka menjadi lembaga KPPU yang kredibel dan akuntabel.
c.

Ketatalaksanaan
Berdasarkan yang tertuang di dalam Rencana Strategis KPPU tahun 2015-2019, aspek
ketatalaksanaan diupayakan secara berangsur-angsur dari system manual menuju
berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
1)

Identifikasi, penyusunan dan penyelarasan proses bisnis inti KPPU (bidang tugas
penegakan hukum dan pencegahan);

2)

Identifikasi, penyusunan dan penyelarasan proses bisnis penunjang KPPU (bidang
tugas kehumasan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan dan anggaran,
perencanaan dan pengelolaan organisasi, SDM dan sarana prasarana);

3)

Updating dan penyempurnaan proses bisnis atas pertimbangan efisiensi dan
efektivitas;

4)

Penyempurnaan pedoman kerja, seperti Pedoman Tata Naskah Dinas dan
Pedoman Keprotokolan;

5)

Migrasi system manual ke basis digital, antara lain:
i)

System pengelolaan anggaran/keuangan yang bersifat mandatory;

ii) Kearsipan: saat ini baru terselenggara Document Management System,
sedangkan penyimpanan arsip sudah dalam berbasis digital akan tetapi
pengelolaan arsip masih dalam format manual;
iii) Basis data SDM;
iv) Basis data system informasi hukum sudah dapat diakses secara daring;
v) Basis data penanganan perkara;

d.

Rencana Pentahapan Tata Kelola Organisasi
Sesuai dengan Perkom Nomor 1 tahun 2014, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Jenderal
dan 2 (dua) Kedeputian dengan 1 (satu) program, yaitu Program Pengawasan
Persaingan Usaha. Hal ini dikarenakan pengaturan struktur organisasi KPPU belum
terintegrasi

dengan

tata

kelola

yang

ada

di

Bappenas

dan

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan adanya rencana
43 | B A B

III

amandemen Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 diharapkan pengembangan
organisasi KPPU dapat diakomodir dengan 3 (tiga) unit eselon I dan 3 (tiga) atau lebih
program.

Dalam periode 2017-2019 pentahapan tata kelola organisasi KPPU adalah sebagai
berikut:
2017
Terselesaikannya
amandemen UU No. 5
tahun
1999
dengan
Struktur organisasi terdiri
dari 3 (tiga) eselon I dan
3 Kegiatan, yaitu:
1. Kegiatan Pencegahan
Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat;
2. Kegiatan Penegakan
Hukum Persaingan
Usaha;
3. Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Lembaga

2018
Struktur Organisasi
terdiri dari 3 (tiga)
eselon I, yaitu:
1. 1 (satu) Kesekjenan,
2. 2 (dua) kedeputian
Dengan 3 kegiatan,
yaitu:
1. Kegiatan
pencegahan praktik
monopoli dan
persaingan usaha
tidak sehat;
2. Kegiatan
Penegakan Hukum
Persaingan Usaha;
3. Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas Lembaga

Pilot project untuk

2(dua) KPD sebagai
satuan Kerja tersendiri
di bawah Kesekjenan

2019
Struktur Organisasi
terdiri dari 3 (tiga)
eselon I, yaitu:
1. 1 (satu)
Kesekjenan,
2. 2 (dua)
kedeputian
Dengan 3 kegiatan,
yaitu:
1.

Kegiatan
pencegahan
praktik monopoli
dan persaingan
usaha tidak sehat;
2. Kegiatan
Penegakan Hukum
Persaingan Usaha;
3. Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga

Pilot project untuk 3
(tiga) KPD sebagai
satuan Kerja
tersendiri di bawah
Kesekjenan
Asumsi: Peraturan
Presiden yang selaras
dengan Amandemen UU
No. 5 tahun 1999 telah
disahkan.
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4.1 TARGET KINERJA
Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi
yang telah ditetapkan atau dengan kata lain kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai
dengan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dalam rangka mengetahui keberhasilan dalam
menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah
menetapkan target kinerja sebagai implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2017-2019 yang
merupakan penyesuaian dari target 2015-2019. Adapun target kinerja yang ditetapkan
meliputi target kinerja pada sasaran program dan sasaran kegiatan yang bersumber dari
sasaran strategis KPPU.
Target kinerja KPPU tahun 2017-2019 pada sasaran program dan sasaran kegiatan adalah
sebagai berikut:
Tabel Indikator Kinerja
Sasaran Program #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai
persaingan usaha yang sehat di kalangan
pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat

No.
1.

Indikator Kinerja Kegiatan/
Output/ Kegiatan

2018

2019

27

35

45

Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan
kedinasan terkait persaingan usaha
Jumlah Perguruan Tinggi yang
telah mengimplementasikan
modul persaingan usaha

3.

2017

Peningkatan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap
nilai-nilai Persaingan Usaha
Jumlah Pemerintah Daerah yang
telah memperoleh sosialisasi UU
No 5 Tahun 1999/Amandemen UU

2.

TARGET

17

22

27

Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan
persaingan bagi pelaku usaha
Jumlah pelaku usaha yang telah

60%

70%

75%
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memperoleh sosialisasi UU No 5
Tahun 1999/Amandemen UU
*) dihitung dari jumlah total pelaku usaha yang telah
mengikuti sosialisasi program kepatuhan terhadap UU
No. 5 Tahun 1999

Sasaran Program #2/5 : Meningkatnya kepastian penegakan
hukum persaingan usaha untuk menjamin
iklim investasi dan iklim usaha yang sehat

No.
1.

2.

Indikator Kinerja Kegiatan/
Output/ Kegiatan

TARGET
2017

2018

2019

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap
pelaku usaha atau kegiatan usaha
Persentase hasil
penelitian/laporan yang
ditindaklanjuti ke tahap
penyelidikan

12%

14%

17%

Persentase laporan hasil
penyelidikan yang ditindaklanjuti
ke tahap Persidangan Majelis

26%

27%

28%

Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan
usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang
sehat
Presentase peningkatan jumlah
persidangan majelis

7%

7%

8%

Persentase dapat diserahkannya
salinan Putusan dan Putusan
diakses secara online kepada
para terlapor dalam 14 hari kerja
setelah pembacaan Putusan
KPPU

80%

85%

90%

Persentase terbuktinya dugaan
pelanggaran pada Putusan KPPU

80%

85%

90%

Persentase dikuatkannya Putusan
KPPU pada tahap Pengadilan
Negeri atau Mahkamah Agung
sampai dengan Tahun Berjalan.

56%

59%

62%

Jumlah penerimaan denda
persaingan usaha yang
disetorkan ke kas Negara di tahun
berjalan

Rp 6

Rp 6

Rp 6

Milyar

Milyar

Milyar

Sasaran Program #3/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai
kerjasama kemitraan yang sehat di
kalangan pelaku usaha dan pemerintah
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No.
1.

Indikator Kinerja Kegiatan/
Output/ Kegiatan

2017

2018

2019

Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah
terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang
sehat
Jumlah Pemerintah yang telah
memperoleh sosialisasi Perkom 1
tahun 2015

2.

TARGET

9

9

9

Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang prinsip
kerjasama usaha kemitraan yang sehat
Jumlah pelaku usaha besar, mikro,
kecil dan menengah dan
koperasi yang telah
mendapatkan sosialisasi tentang
kerjasama kemitraan

9

9

9

Sasaran Program #4/5 : Peningkatan efektivitas pengawasan
pelaku usaha dan pengawasan kemitraan

No.

Indikator Kinerja Kegiatan/
Output/ Kegiatan

1.

Peningkatan pengawasan merger
Jumlah pelaku usaha yang
melaporkan notifikasi merger

2.

2017

2018

2019

106

106

106

Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha
Terpetakannya struktur pasar
industri strategis

3

TARGET

5

5

5

Peningkatan efektivitas pengawasan kerjasama kemitraan
Jumlah kerjasama kemitraan
yang telah diawasi antara pelaku
usaha besar, koperasi, mikro, kecil
dan menengah

8

8

8

Sasaran Program #5/5 : Penguatan kelembagaan KPPU yang
kredibel dan akuntabel

No.
1.

Indikator Kinerja Kegiatan/
Output/ Kegiatan

TARGET
2017

2018

2019

Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan realisasi
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anggaran dan program kegiatan
Nilai laporan akuntabilitas kinerja
kelembagaan KPPU dengan
grade B
2.

-

-

-

50%

60%

70%

Efektivitas pelaksanaan penggunaan anggaran belanja
negara
Tercapainya opini laporan
keuangan oleh BPK

5.

B

Peningkatan pengakuan publik (nasional dan global atas
KPPU) yang dinilai berdasarkan indeks persaingan usaha
Peningkatan Kualitas Kerjasama

4.

B

Peningkatan persentase Indeks Reformasi Birokrasi KPPU
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
KPPU

3

B

WTP

WTP

WTP

Terbentuknya basis data dan pedoman pengawasan
kemitraan
Penyusunan Guideline
Pengawasan Kemitraan

3

3

3

Pengembangan Data dan
Informasi Kemitraan

1

1

1

Sedangkan sasaran, indikator kinerja dan target pada masing-masing kegiatan pada Program
Pengawasan Persaingan Usaha dapat sebagaimana terlihat pada Lampiran 1..

4.2. KERANGKA PENDANAAN
Untuk mendukung keberhasilan kinerja KPPU periode 2017-2019 tersebut, maka diperlukan
dukungan pendanaan yang memadai. Adapun kerangka pendanaan yang bersumber dari
Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendapatan lainnya, seperti
hibah dengan rincian sebagai berikut:
A.

Kerangka pendanaan untuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang
sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan
pendanaan untuk melakukan kajian terkait pencegahan praktik monopoli dan persaingan
usaha yang tidak sehat melalui aktivitas pengumpulan data, analisa dan kerjasama.
1.

Peningkatan pendanaan untuk implementasi manual kebijakan persaingan usaha
baik di tingkat pusat maupun daerah, serta menyusun saran pertimbangan melalui
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kegiatan sosialisasi, workshop, focus group discussion dan asistensi implementasi
manual kebijakan persaingan usaha, baik di pusat maupun di daerah;
2.

Pendanaan diperlukan untuk mencapai output dan outcome melakui hasil kajian
perilaku usaha serta advokasi kepada pelaku usaha;

3.

Peningkatan pendanaan diperlukan untuk kegiatan internalisasi nilai-nilai kemitraan
yang sehat, baik kepada pemerintah pusat dan daerah serta pelaku usaha besar,
mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pengawasan perjanjian kemitraan yang
dilakukan dengan sosialisasi, workshop, focus group discussion dan advokasi kepada
pemerintah dan pelaku usaha terkait kemitraan;

4.

Pendanaan untuk mendukung kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga
pendidikan kedinasan yang telah dan akan menerapkan modul terkait persaingan
usaha melalui penyusunan metode dan instrumen internalisasi nilai-nilai persaingan
usaha dan kerjasama untuk mencapai mainstreaming kebijakan persaingan usaha.

5.

Pendanaan untuk mendukung kegiatan Jakarta International Competition Forum
(JICF) yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2019.

B.

Kerangka pendanaan yang mendukung kegiatan untuk meningkatnya pengawasan
merger, konsolidasi dan akuisisi, melalui:
1.

Peningkatan pendanaan untuk kegiatan notifikasi merger dan akuisisi yang masuk ke
KPPU melalui aktivitas penerimaan notifikasi untuk dilakukan penilaian terkait
kesesuaian dengan perundang-undangan;

2.

Peningkatan pendanaan untuk penanganan laporan penilaian merger dan akuisisi
melalui

aktivitas penelitian, konfirmasi

dan analisis

data sampai

penyusunan

rekomendasi penilaian kepada komisi;
3.

Peningkatan pendanaan untuk penanganan laporan monitoring dan evaluasi
terhadap merger dan aktivitas melakukan monitoring, koordinasi, evaluasi atas merger
dan akuisisi yang telah dilakukan penilaian.

Kerangka pendanaan untuk mendukung kegiatan penegakan hukum persaingan usaha
melalui peningkatan pendanaan untuk meningkatkan kualitas putusan KPPU melalui
kegiatan investigasi, persidangan dan penindakan persaingan usaha yang tidak sehat
yang meliputi pendanaan untuk penanganan perkara persaingan usaha termasuk
perkara keterlambatan notifikasi merger dan perkara yang bersumber dari pengawasan
kemitraan.
C.

Kerangka pendanaan yang mendukung kegiatan penguatan kelembagaan yang
kredibel dan akuntabel guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas
sumberdaya manusia.
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Rencana Strategis (Renstra) Penyesuaian KPPU Tahun 2017-2019 ini merupakan penjabaran dari
program dan kegiatan KPPU dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPPU. Penyusunan Renstra ini
mengandung arti bahwa seluruh jajaran di lingkungan KPPU harus menyiapkan diri dalam pencapaian
target-target program dan kegiatan terkait pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha
yang tidak sehat demi mencapai kemajuan ekonomi dan kemakmuran rakyat di masa depan.

Melalui Renstra Penyesuaian KPPU ini diharapkan segenap insan KPPU dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya secara berkelanjutan. Renstra Penyesuaian ini merupakan salah satu acuan dalam
penyusunan rencana, program dan kegiatan masing-masing unit kerja kebiroan, direktorat dan KPD
serta melekat kepada setiap jajaran di lingkungan KPPU untuk mencapai visi dan misi KPPU.

Pada akhirnya, Rencana Strategis Penyesuaian KPPU ini disusun agar dapat bermanfaat dalam
menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan setiap unit di lingkungan KPPU dalam periode
2017-2019 secara efisien dan efektif serta hasilnya dapat secara langsung dirasakan oleh pihak
internal dan eksternal KPPU.
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LAMPIRAN

1.

1:

Target kinerja kegiatan dan
Pengawasan Persaingan Usaha

Pendanaan

pada

Program

Kerangka Program dan Kegiatan dan Penanggung Jawab
Sasaran Program #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai
persaingan usaha yang sehat di
kalangan pelaku usaha, pemerintah
dan masyarakat

No.
1.

Indikator Kinerja Kegiatan/
Output/ Kegiatan

Jawab

TARGET
2017

2018

2019

Meningkatnya Pemahaman Pemerintah/Pemerintah
Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha
Jumlah Kementerian/
Lembaga/ Pemerintah
Daerah yang telah
memperoleh sosialisasi UU
No 5 Tahun
1999/Amandemen UU

2.

Penanggung

27

35

45

a.

Asistensi Penyelarasan
Kebijakan Pemerintah
(Kementerian/
Lembaga)

Direktorat
Pengkajian
Kebijakan
dan Advokasi
(PKA)

b.

Asistensi Penyelarasan
Kebijakan Pemerintah
Daerah

Direktorat
PKA dan
Kantor
Perwakilan
Daerah (KPD)

c.

Sosialisasi Manual
Kebijakan Persaingan
Usaha

17

22

27

Direktorat
PKA dan KPD

Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan
kedinasan terkait persaingan usaha
Jumlah Perguruan Tinggi
yang telah
mengimplementasikan
modul persaingan usaha
a.

Penyelenggaraan
Kuliah Umum
Persaingan Usaha

17

22

27

Direktorat
PKA
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b.

3.

Training for trainer

Direktorat
PKA

kepada dosen
pengajar mata kuliah
persaingan usaha

Peningkatan pemahaman terhadap program
kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha
Jumlah pelaku usaha yang
telah memperoleh sosialisasi
UU No 5 Tahun
1999/Amandemen UU

60%

70%

75%

*) dihitung dari jumlah total pelaku usaha
yang telah mengikuti sosialisasi program
kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999

a.

4.

Sosialisasi Program
Kepatuhan
(Compliance Program)

Direktorat
PKA

Peningkatan pemahaman
terhadap pelaku usaha
merger dan akuisisi
a.

Sosialisasi peralihan
post notification ke pre

3

3

1

Direktorat
Merger

Penyusunan dan
implementasi

1

1

1

Direktorat
Merger

c.

Penyelenggaraan
Forum Merger

4

4

4

Direktorat
Merger

d.

Peningkatan kapasitas
dalam analisis Merger
dan Akuisisi

2

2

2

Direktorat
Merger

notification
b.

Management
Information System
Merger and Acquitition

Sasaran Program #2/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai
kerjasama kemitraan yang sehat di
kalangan pelaku usaha dan
pemerintah

Indikator Kinerja Kegiatan/
Output/ Kegiatan

No.
1.

Jawab

TARGET
2017

2018

2019

Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan
daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha
kemitraan yang sehat
Sosialisasi Perkom 01/2017
Revisi Perkom 01/2015
tentang Tata Cara
Pengawasan Pelaksanaan
Kemitraan

2.

Penanggung

9

12

Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang
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15

Direktorat
Pengawasan
Kemitraan

prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat
a.

Sosialisasi Perkom
01/2017 Revisi Perkom
01/2015 tentang Tata
Cara Pengawasan
Pelaksanaan Kemitraan

b.

Training for Trainers

20

20

20

Direktorat
Pengawasan
Kemitraan
dan KPD

Perjanjian Kemitraan
yang sehat kepada
pelaku usaha UMKM
dan Koperasi
Sasaran Program #3/5 : Meningkatnya kepastian penegakan
hukum persaingan usaha untuk
menjamin iklim investasi dan iklim
usaha yang sehat

Indikator Kinerja Kegiatan/
Output/ Kegiatan

No.
1.

Penanggung
Jawab

TARGET
2017

2018

2019

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi
terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha
a.

b.

c.

2.

Direktorat
Pengawasan
Kemitraan
dan KPD

Klarifikasi Jumlah
Laporan persaingan
usaha
Penelitian inisiatif
pelanggaran
persaingan usaha
Jumlah Laporan Hasil
Penyelidikan

125

126

129

Direktorat
Investigasi

33

22

24

Direktorat
Investigasi

70

66

69

Direktorat
Investigasi

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

Jumlah Persidangan
Majelis/Penanganan
Perkara
Jumlah Laporan Doktrin
Substansi Putusan dan
Penguatan hukum
acara persaingan
usaha
Jumlah Penetapan /
Putusan

26

28

30

3

3

4

d.

Jumlah laporan
pemberkasan

32

35

37

Direktorat
Penindakan

e.

Jumlah laporan litigasi

17

19

20

Direktorat
Penindakan

f.

Jumlah laporan
eksekusi perkara
persaingan usaha

17

19

21

Direktorat
Penindakan

b.

c.

Direktorat
Persidangan
Direktorat
Persidangan

25

27

29

Direktorat
Persidangan
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g.

35
37
Jumlah pemberkasan
32
perkara persaingan
usaha
19
21
h.
Jumlah laporan litigasi
17
perkara persaingan
usaha
Sasaran Program #4/5 : Peningkatan efektivitas pengawasan
pelaku usaha dan pengawasan
kemitraan

Indikator Kinerja Kegiatan/
Output/ Kegiatan

No.
1.

Penanggung
Jawab

TARGET
2017

2018

2019

106

118

128

Direktorat
Merger

Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha
dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah
a.

Kajian Sektor Strategis

13

14

15

Direktorat
PKA

b.

Survey Pasar/ Market

22

22

22

Direktorat
PKA

c.

Focus Group
Discussion (FGD)

Study

Direktorat
PKA

Pengawasan Pelaku
Usaha
d.

3

Direktorat
Penindakan

Peningkatan pengawasan merger
Penilaian Merger dan
Akuisisi

2.

Direktorat
Penindakan

Partisipasi dalam Tim
Pengawasan di Pusat
dan Daerah

Direktorat
PKA dan KPD

Peningkatan efektivitas pengawasan kerjasama
kemitraan
a.

Advokasi
Pengawasan
kemitraan kepada
Pelaku Usaha

Direktorat
Kemitraan
dan KPD

b.

Monitoring
Pengawasan
Perjanjian Kemitraan
antara Pelaku Usaha
Besar dengan UMKM
dan Koperasi

Direktorat
Kemitraan
dan KPD

Sasaran Program #5/5 : Penguatan kelembagaan KPPU yang
kredibel dan akuntabel

No.
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Indikator Kinerja Kegiatan/
Output/ Kegiatan

TARGET
2017

2018

2019

Penanggung
Jawab

1.

2.

Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan
realisasi anggaran dan program kegiatan
Nilai laporan akuntabilitas
kinerja kelembagaan KPPU
dengan grade B

B

B

B

a.

Perencanaan/
Program
Penganggaran dan
Pengendalian

5

5

5

Biro
Perencanaan
dan
Keuangan
(Renkeu)
Biro Renkeu

b.

Pemantauan Analisa
dan Evaluasi

4

4

4

Biro Renkeu

Peningkatan persentase Indeks Reformasi Birokrasi
KPPU
Nilai Indeks Reformasi
Birokrasi KPPU

3

50%

55%

60%

Peningkatan pengakuan public (nasional dan global
atas KPPU) yang dinilai berdasarkan indeks
persaingan usaha
a.

Peningkatan Indeks
Persaingan Usaha *)

-

-

-

Direktorat
PKA

10

10

10

Biro Hukum,
Humas dan
Kerjasama
(HHK)

9

10

12

Biro HHK

persepsi persaingan usaha

b.

Jumlah kerjasama

Biro
Organisasi
dan SDM
(OSDM)

dengan K/ L/ Pemda/
Perguruan Tinggi,
Keikutsertaan dalam
konferensi
nternasional, maupun
menyelenggarakan
kegiatan bertaraf
internasional
c.

Jumlah laporan terkait
pelaksanaan
hubungan luar negeri
(*) berdasarkan jumlah laporan
kegiatan baik berdasarkan
undangan ataupun mengundang

4.

Efektivitas pelaksanaan penggunaan anggaran
belanja negara
Tercapainya opini laporan
keuangan oleh BPK

5.

WTP

WTP

WTP

Biro Renkeu

a.

Akuntansi/ Laporan
Keuangan

4

4

4

Biro Renkeu

b.

Perbendaharaan

6

6

6

Biro Renkeu

14

Biro HHK

Meningkatnya kualitas perangkat hukum internal
a.

Jumlah pertimbangn/
opini hukum dan

12

13
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pendampingan hukum

(*) Jumlah keberhasilan untuk
pemenangan proses di lembaga
peradilan, legal drafting.

a.

Pembinaan, Penilaian
dan Diklat SDM

3

3

3

Biro OSDM

b.

Perencanaan dan
Pengembangan Tata
Kelola Organisasi dan
SDM

3

3

3

Biro OSDM

c.

Pelayanan Umum
Kerumahtanggaan
dan Operasional Teknis
Internal (Survey)

1

1

1

Biro OSDM

d.

Pelayanan Umum
Kerumahtanggan
Pimpinan dan
Keprotokolan (Survey)

1

1

1

Biro OSDM

e.

Layanan Data dan
Teknologi Informasi

1

1

1

Unit Data
dan Informasi

f.

Kepuasan internal
terhadap layanan Unit
Data dan Informasi
(Skala 1-5 : buruk –
baik sekali)

Skala 3

Unit Data
dan Informasi

Skala 2

7.

Meningkatnya kualitas SDM,
Tata Organisasi dan
Layanan Operasional

Penyusunan

6.

a.

Laporan Pembinaan,
Pengawasan Internal
dan Quality Assurance

4

5

5

Satuan
Pengawas
Internal (SPI)

b.

Laporan Audit dan

7

7

8

SPI

Meningkatnya kualitas
pengawasan internal
terhadap aparatur,
anggaran dan kinerja KPPU
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Review

c.

2.

Tindak Lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan dan
Evaluasi Pemantauan
Kinerja

6

7

7

SPI

Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)
A.

Sekretariat Jenderal
SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KEGIATAN

TARGET ANGGARAN
2017

2018

2019

Prosentase peningkatan indeks
reformasi birokrasi KPPU

3.000

4.000

5.000

Tingkat penguatan pengakuan publik
(nasional & global) atas KPPU sebagai
pusat referensi dalam penerapan
kebijakan dan hukum persaingan
usaha

3.000

4.000

5.000

Dengan rincian sebagai berikut:
No

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

TARGET ANGGARAN
2017

2018

2019

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran
1.

Perencanaan/
ProgramPenganggaran &
Pengendalian

580,57

615,41

652,33

2.

Pemantauan, Analisa & Evaluasi

464,46

492,33

521,86

3.

Akuntansi/Laporan Keuangan

536,17

568,32

602,42

4.

Perbendaharaan

804,22

852,47

903,62
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Meningkatnya Internalisasi Nilai-Nilai Persaingan Usaha Yang Sehat di Kalangan
Pelaku usaha Pemerintah dan Masyarakat
1.

Diseminasi Informasi Publik dan
Internal dan Hubungan Media

5.893,90

4.211,04

7.432,15

2.

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

9.350,00

10.285,00

11.313,50

Meningkatnya pembangunan jejaring dengan lembaga lain yang mempunyai nilai
tambah

1.

Jumlah
laporan
terkait
pelaksana-an hubungan luar
negeri

2.

JumlahKerjasama
kelembagaan dalam negeri

3.272,99

3.731,21

4.253,59

936,00

950,00

1.140,00

Meningkatnya kualitas perangkat hukum internal
1.

Jumlah Pertimbangan/opini hukum
dan pendampingan hokum

1.331,00

1.464,00

1.610,51

Meningkatnya kualitas SDM, tata organisasi dan layanan operasional
1.

Pembinaan, Penilaian dan
Diklat SDM
Perencanaan dan
Pengembangan Tata Kelola
Organisasi dan SDM

12.247,87

15.922,23

20.698,90

2.016,76

2.319,27

2.667,16

3.

Pelayanan Umum
Kerumahtangaan & Operasional
Teknis Internal

43.014,77

68,302,34

101,176,17

4.

Pelayanan Umum
Kerumahtanggaan Pimpinan dan
Keprotokolan

2.264,97

2.944,46

3.827,79

5.

Layanan Data dan Teknologi
Informasi dan Kepuasan Internal
terhadap Layanan Unit Data dan
Informasi

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.
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Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan
kinerja KPPU
1.

Pembinaan, Pengawasan
Internal dan Quality

679,00

739,00

761,00

2.

Laporan Audit dan Review

719,60

734,60

789,60

3.

Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan dan Evaluasi
Pemantauan Kinerja

281,40

351,40

372,40

Assurance

B.

Deputi Pencegahan
SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KEGIATAN

TARGET ANGGARAN
2017

2018

2019

Jumlah implementasi manual kebijakan
persaingan di pusat dan daerah.

9.450,00

12.250,00

15.750,00

Jumlah Universitas yang telah mengajarkan mata
kuliah terkait persaingan usaha

5.666,67

10.388,89

23.375,00

Jumlah saran dan pertimbangan sektor strategis
kepada pembuat kebijakan

1.700,00

2.000,00

2.500,00

Jumlah kajian perilaku/ pengawasan pelaku
usaha

5.500,00

6.000,00

6.500,00

Jumlah kajian sektor strategis terkait pencegahan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat

5.800,00

6.000,00

6.500,00

Jumlah pengawasan kemitraan

3.400,00

4.890,00

6.610,00

Pengawasan Merger dan Notifikasi

C.

Deputi Penegakan Hukum
SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KEGIATAN
2017

TARGET ANGGARAN
2018

2019

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan
usaha
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Persentase hasil penelitian/laporan yang
ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan
Persentase laporan hasil penyelidikan yang
ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis

3227.87

3550.65

5,232.79

5,756.07

3,905.71

6,331.68

Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim
investasi dan iklim usaha yang sehat
Presentase peningkatan jumlah
persidangan majelis
Persentase dapat diserahkannya salinan
Putusan dan Putusan diakses secara online
kepada para terlapor dalam 14 hari kerja
setelah pembacaan Putusan KPPU
Persentase terbuktinya dugaan
pelanggaran pada Putusan KPPU
Persentase dikuatkannya Putusan KPPU
pada tahap Pengadilan Negeri atau
Mahkamah Agung sampai dengan Tahun
Berjalan.
Jumlah penerimaan denda
persainganusaha yang disetorkan ke kas
negara pada tahun berjalan

D.

18,105.00

19,525.00

21,030.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

1,682.00

2,019.50

2,455.00

2,134.42

2,347.86

2,582.65

2,270.69

2,497.76

2,747.54

Kantor Perwakilan Daerah (KPD)

Sasaran Strategis #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat
di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat
No.

1.

Indikator Kinerja
Kegiatan/Output/Kegiatan

Rencana Anggaran
(dalam ribu rupiah)
2017
2018
2019

Peningkatan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan
Usaha
Jumlah Pemerintah Daerah yang telah
memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun
1999/Amandemen UU
Sosialisasi UU No 5/1999 dan atau
Amandemen UU
Audiensi UU Persaingan Usaha
36.181
35.660
35.660
kepada Pemerintah Daerah
Jumlah Pemerintah
(Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah
Daerah yang telah
mengimplementasikan manual kebijakan
persaingan usaha
Sosialisasi/ToT Daftar Periksa
75.000
130.465
130.465
Kebijakan Persaingan Usaha
(Competition Checklist) kepada
Pemerintah Daerah
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Evaluasi Penggunaan Daftar Periksa
35.456
130.465
130.465
Kebijakan terhadap Pemerintah
Daerah yang telah mengikuti
Sosialisasi
Evaluasi Kebijakan Pemerintah
51.200
51.200
51.200
Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait
persaingan usaha
Jumlah Perguruan Tinggi yang telah
mendapatkan Sosialisasi
Penyelenggaraan Kuliah Umum
149.200
235.310
235.310
Persaingan Usaha di wilayah kerja
KPD
Audiensi UU Persaingan Usaha
31.100
35.660
35.660
kepada Perguruan Tinggi
Pendampingan kegiatan Kuliah
Umum yang dilaksanakan KPPU
Pusat di wilayah kerja KPD
Jumlah Akademisi yang telah
mendapatkan ToT Modul Persaingan
Usaha
ToT kepada dosen pengajar mata
kuliah persaingan usaha
Pendampingan penyusunan
kurikulum persaingan usaha
Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi
pelaku usaha
Jumlah pelaku usaha yang telah
memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun
1999/Amandemen UU
Sosialisasi UU NO. 5/1999 dan /atau
amandemen UU No. 5/1999
Jumlah peningkatan pelaku usaha yang
telah menerapkan program persaingan
usaha
Audiensi nilai-nilai persaingan usaha
kepada pelaku usaha
Peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap persaingan usaha yang sehat
melalui peran media
Jumlah pemberitaan persaingan usaha di
media
Sosialisasi UU Persaingan Usaha
Diseminasi melalui media visit
2.000
8.400
8.400
Melakukan Forum Jurnalis
97.299
85.160
85.160
-

2.

3.

4.

Sasaran Strategis #2/5 : Meningkatkan kepastian penegakan hukum untuk menjamin
investasi dan iklim usaha yang sehat
No.

1.

Indikator Kinerja
Kegiatan/Output/Kegiatan

Rencana Anggaran
(dalam ribu rupiah)
2017
2018

2019

Klarifikasi laporan, penelitian perkara inisiatif dan pendampingan kegiatan
penegakan hukum
Persentase hasil penelitian/laporan
yang ditindaklanjuti ke tahap
penyelidikan
Klarifikasi laporan pengaduan
97.880
95.640
95.640
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Penelitian/inisiatif
Jumlah Kegiatan pendampingan
kegiatan penegakan hukum
Pendampingan kegiatan
penegakan hukum di wilayah
kerja KPD

97.880

95.640

95.640

72.660

73.062

73.062

Sasaran Strategis #3/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang
sehat dikalangan pelaku usaha dan pemerintah
No.

1.

2.

Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan

Rencana Anggaran
(dalam ribu rupiah)
2017
2018
2019

Peningkatan pemahaman pemerintah daerah/SKPD terkait tentang prinsip
kerjasama usaha kemitraan yang sehat
Jumlah SKPD terkait yang telah
mendapatkan sosialisasi/rapat teknis
tentang kerjasama kemitraan
Sosialisasi pengawasan kemitraan
85.000
68.000
68.000
kepada pemerintah daerah/SKPD
terkait
Peningkatan pemahamanpelaku usaha tentang prinsip kerjasama usaha
kemitraan yang sehat
Jumlah pelaku usaha besar, mikro, kecil
dan menengah dan koperasi yang telah
mendapatkan sosialisasi tentang kerjasama
kemitraan
Sosialisasi pengawasan kemitraan
85.000
68.000
68.000
kepada pelaku usaha besar, mikro,
kecil, menengah dan koperasi.
Forum diskusi dan pengumpulan
101.000
70.740
70.740
data kemitraan dengan pelaku
usaha

Sasaran Strategis #4/5 : Pengawasan Pelaku Usaha
No.

Indikator Kinerja
Kegiatan/Output/Kegiatan

Rencana Anggaran
(dalam ribu rupiah)
2017
2018
2019

1.

Pengawasan pelaku usaha

2.

Terpetakannya struktur pasar
Melakukan kajian indsutri strategis di
80.800
wilayah kerja KPD
Teridentifikasinya perilaku pelaku usaha
Pemantauan harga/market study
46.234
Ikut berpartisipasi dalam Tim
Pengawasan di wilayah kerja KPD
Pelaksanaan pengawasan kerjasama kemitraan
Jumlah perjanjian kerjasama kemitraan
yang telah diawasi
Evaluasi kerjasama kemitraan antara
pelaku usaha besar, koperasi, mikro,
kecil dan menengah
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101.000

78.000

78.000

39.420

39.420

70.740

70.740

Sasaran Strategis #5/5 : Strategi penguatraran kelembagaan KPPU yang kredibel dan
akuntabel
No.

1.

2.

3.

Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan

Rencana Anggaran
(dalam ribu rupiah)
2017
2018
2019

Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Realisasi Anggaran dan Program
Kegiatan
Tersusunnya Laporan Kinerja
Pelaksanaan rapat koordinasi
186.540
penyusunan perencanaan,
pemanfaatan anggaran belanja
dan penyusunan laporan kinerja KPD
Medan
Implementasi dan tindak lanjut Kerjasama (MoU)
Jumlah rekomendasi dan tindak lanjut
kerjasama (MoU)
Rapat koordinasi persiapan dan
tindak lanjut MoU
Peningkatan Kompetensi Sumberdaya
Manusia (pegawai) KPD Medan

155.000

155.000

15.270

43.700

43.700

230.000

191.940

191.940

29.500

40.000

40.000

220.000

124.334

124.334

Jumlah SDM yang telah mengikuti diklat
Pelaksanaan rapat koordinasi
peningkatan kompetensi SDM KPD
Medan
Pelaksanaan dan keikutsertaan
dalam diklat
Peningkatan sarana dan prasarana
penunjang dan bagian umum
Tersedianya sarana dan prasarana
penunjang
Pelaksanaan rapat koordinasi
kegiatan umum dan pendukung.
-

4.

TAHUN ANGGARAN
TOTAL PAGU ANGGARAN (dalam ribu rupiah)

2017
1.926.500

2018
1.926.500

2019
1.926.500

LAMPIRAN 2 : Matriks Kerangka Regulasi
Sebagai upaya penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan dalam proses
penegakan hukum persaingan, maka kerangka regulasi KPPU tahun 2017-2019 dijabarkan
sebagai berikut:

Unit Eselon I
Sekretariat Jenderal
Capaian sd. 2016 :
Penyusunan naskah
akademis
Amandemen UU No

1.

2017
Amandemen UU
No 5/1999 disusun
dalam Program
Legislasi Nasional
(prolegnas) oleh
Badan Legislasi
DPR untuk

1.

2018
Penyusunan
draft Perpres
Kelembagaan
KPPU yang
baru, dengan
menyesuaikan
pada

1.

2019
Kelembagaan
KPPU diatur
dalam
Peraturan
Perundangan
dengan
memuat
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Unit Eselon I
5/1999 tentang
Larangan Praktek
Monopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat.

2.

3.

4.

5.

Unit Eselon I
Deputi Pencegahan

2017
dijadwalkan dan
diprioritaskan
pembahasannya.
Amandemen UU
No 5/1999 telah
dilengkapi dengan
Naskah Akademik.
Dilakukan
Perubahan UU No
5/1999 sebanyak
25 pasal.
Salah satu pasal
yang dibahas
adalah terkait
kelembagaan
KPPU, dimana DPR
menyepakati
bahwa KPPU
merupakan
lembaga negara
dan pegawai di
Sekretariat KPPU
merupakan PNS.
Perubahan UU No
5/1999 masih
menunggu
persetujuan
bersama antara
DPR dengan
Presiden, untuk
selanjutnya
diserahkan
kepada Presiden
untuk dibubuhkan
tanda tangan,
ditambahkan
kalimat
pengesahan, serta
diundangkan
dalam lembaran
Negara Republik
Indonesia.

2.

2017

2018
Perubahan UU
No 5/1999 hasil
pembahasan
DPR.
Konsultasi dan
koordinasi
dengan
KemenPAN-RB
terkait proses
perubahan
status pegawai
Sekretariat KPPU
yang existing
saat ini.

2018

2019
bahwa KPPU
merupakan
lembaga
negara dan
pegawai di
Sekretariat
KPPU adalah
PNS.

2019

Capaian sd. 2016 :
1.

Surat Edaran
Kementerian
Koordinator
Perekonomian
tentang Daftar
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1.

Peraturan Komisi
tentang
Pengawasan
Kemitraan

1.

Penyusunan
draft
Peraturan
Pemerintah
tentang

1. Konsultasi dan
koordinasi
dengan
Kementerian
terkait tentang

Unit Eselon I
Periksa
Kebijakan
Persaingan
2.
Peraturan KPPU
No.04/2016
Tentang
Pedoman
Penggunaan
Daftar Periksa
Kebijakan
Persaingan
Usaha

2.

3.

Unit Eselon I
Deputi Penegakan
Hukum

2017
Peraturan
Pemerintah
tentang
Implementasi
Daftar Manual
Kebijakan
Persaingan
Konsultasi dan
koordinasi dengan
Kementerian terkait
Pengawasan
Kemitraan

2017

2018
Pengawasan
Kemitraan
2.

Penyusunan
draft
Peraturan
Pemerintah
tentang
Perjanjian
Kemitraan

3.

Penyusunan
draft Peraturan
Pemerintah
tentang Pre
Merger dan
Akuisisi

2018

2019
Penilaian
Merger dan
Akuisisi

2019

Capaian sd. 2016 :
1.
1.

Doktrin Putusan
KPPU

Peraturan KPPU No.
1/2017 tentang
Tata Cara
Penanganan
Perkara
Pelaksanaan
Kemitraan

2.

Draft Peraturan
KPPU tentang
perhitungan
denda

3.

Draft Peraturan
KPPU tentang
leniency

1. Konsultasi dan
koordinasi dengan
Kementerian
terkait pengenaan
denda
2. Konsultasi dan
koordinasi dengan
Kementerian
terkait leniency
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