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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta dengan berdirinya Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU), hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan keinginan 

menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

merupakan instrumen perundang-undangan yang berusaha mewujudkan demokrasi 

dalam bidang ekonomi dengan adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara 

untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam 

iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. 

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu sebab 

munculnya ketidakadilan dalam berusaha bagi masyarakat dan inefisiensi ekonomi. 

Dalam peranannya sebagai lembaga pengawas, KPPU menjalankan tugas pengawasan 

untuk mendorong peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku pelaku usaha dan 

implementasi kebijakan persaingan usaha oleh pengambil kebijakan serta peningkatan 

kinerja perekonomian berupa peningkatan kesejahteraan rakyat (welfare improvement). 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berupaya untuk menjamin agar setiap orang atau 

pelaku usaha yang berusaha di Indonesia selalu berada dalam situasi persaingan yang 

sehat dan wajar, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi di masyarakat akibat 

pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Persaingan dalam dunia usaha 

merupakan hal yang wajar, karena melalui persaingan itulah dunia usaha akan terpacu 

untuk meningkatkan kualitas dan inovasinya, sehingga menjadi lebih efisien dan 

kompetitif. Permasalahannya adalah bagaimana persaingan tersebut dapat dilakukan 

secara sehat tanpa persekongkolan yang dapat menimbulkan distorsi pasar, maupun 

kerugian pada pelaku usaha lain. Dalam hal inilah peran KPPU diperlukan untuk menjadi 

pengawas dalam dunia usaha. 

Pada periode Anggota Komisi 2012-2017 ini, KPPU akan memfokuskan bukan sekedar 

sebagai lembaga penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada besaran denda 

atau banyaknya penanganan perkara tetapi juga pada sisi pencegahan (preventive 

action). Tolok ukur keberhasilan KPPU bukan pada banyaknya perkara yang ditangani 

namun pada perannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, 

program dan langkah penyadaran publik (internalisasi) tentang pentingnya hukum 
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persaingan serta perubahan kebijakan pemerintah diharapkan sejalan dengan 

competition policy. Selain itu, KPPU juga sedang berupaya menjadi center of knowledge 

sebagai modal untuk menjalankan advokasi dan pengembangan hukum persaingan 

usaha secara lebih baik dan diharapkan menjadi instrumen pembentukan kesadaran 

bersama tentang pentingnya persaingan sehat dalam jangka panjang, tidak hanya untuk 

masyarakat sekarang ini tetapi juga untuk generasi mendatang.  

B. KELEMBAGAAN 
Sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Komisi memiliki tugas 

sebagai berikut: 

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan/tindakan pelaku usaha,  dan atau

penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

2. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;

3. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan

dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

4. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;

dan

5. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun wewenang Komisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 adalah: 

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan

terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan

pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat;

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat

atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya

praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan undang-undang ini;

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap

mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau
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setiap orang sebagaimana angka 5 dan 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan 

Komisi; 

8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan

dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-

undang ini;

9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lainnya guna

penyelidikan dan atau pemeriksaan;

10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha

lain atau masyarakat;

11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang

melanggar ketentuan undang-undang ini.

Sebagai upaya untuk mengemban amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU 

memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Anggota Komisi dan Sekretariat yang 

dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat (Sekretariat Komisi) mempunyai tugas 

pokok untuk memberikan dukungan teknis operasional dan administratif kepada Komisi 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999. Pada pertengahan tahun 2010 dilakukan perubahan dalam struktur 

organisasi KPPU sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha. Sekretariat KPPU mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: 

Gambar 1. Struktur Organisasi 



4 

C. PENYUSUNAN PENYELARASAN RENSTRA KPPU 

Pada masa jabatan Anggota Komisi periode 2006-2011, yang kemudian diperpanjang 

melalui Keputusan Presiden Nomor 71/P Tahun 2011, telah disusun Rencana Strategis 

2007-2012 yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Republik Indonesia Nomor 47/Kep/KPPU/III/2007 tentang Rencana Strategis Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha 2007-2012 yang memuat arah kebijakan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman 

bagi setiap satuan organisasi di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam 

melaksanakan tugas yang diembannya. 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program 

Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan 

umum, program kementerian/lembaga yang penyusunannya berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 

yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini 

selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana 

Strategis kementerian/lembaga (Renstra-K/L) dan menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya 

masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.  

Sehubungan dengan adanya RPJMN 2010-2014, maka KPPU berkewajiban untuk 

menyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2014 yang perlu disesuaikan dengan RPJMN 

tersebut. Penyesuaian Rencana Strategis 2010-2014 telah ditetapkan melalui Keputusan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 58/KPPU/Kep/II/2011 

tentang Penetapan Penyesuaian Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Tahun 2010-2014. Pada tahun yang bersamaan, KPPU melakukan reorganisasi melalui 

Keputusan Komisi Nomor 04/KPPU/KEP/2010 tentang organisasi dan tata laksana Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha yang akan berdampak pada program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Dengan demikian, penyesuaian Renstra 

KPPU mutlak dilakukan. Penyusunan Renstra penyesuaian bertujuan agar segenap 

sumber daya dan upaya yang ada dapat direncanakan dan dikoordinasikan untuk 

mencapai tujuannya. 
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Dalam perjalanannya, Renstra KPPU Tahun 2010-2014 tersebut diselaraskan kembali 

pada tahun 2012. Hal ini dilaksanakan untuk memperbaiki perencanaan kinerja KPPU 

agar lebih berorientasi pada hasil (outcome), sebagaimana direkomendasikan oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi atas hasil 

evaluasi penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja KPPU Tahun 2010. Penyelarasan tersebut 

menghasilkan Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2013-2015 yang disahkan melalui 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan 

Rencana Strategis Penyesuaian KPPU Tahun 2013-2015 sebagai pedoman dan arah 

dalam menjalankan roda organisasi kurun waktu tiga tahun ke depan.  

 Selanjutnya, pada bulan Desember 2012 terjadi pergantian masa keanggotaan KPPU 

periode kedua, sehingga secara yuridis formal terdapat penggantian Komisioner KPPU 

periode ini. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2012 

tanggal 27 Desember 2012, telah ditetapkan 9 (Sembilan) Anggota Komisioner periode 

ketiga untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2017.  

Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut, maka Rencana Strategis Penyesuaian 

KPPU Tahun 2013-2015 perlu disesuaikan atau diselaraskan kembali karena adanya 

reorientasi Visi, Misi, dan Sasaran Strategis serta penjabarannya ke dalam indikator 

kinerja dan kegiatan dalam mencapai tujuan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada masa Kepemimpinan Komisioner KPPU periode 

ketiga ini terdapat perubahan arah dan strategi yang mendasar dalam proses bisnis. 

Masa Kepemimpinan Komisioner KPPU periode kedua lebih mengedepankan penegakan 

hukum, sedangkan periode ketiga ini lebih mengutamakan pencegahan dalam 

penanganan perkara, sehingga perlu membangun sistem pencegahan dan memerlukan 

perubahan arah dan strategi KPPU yang diimplementasikan. 

D. METODE PENDEKATAN 

Penyusunan Rencana Strategis Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014 menggunakan 

pendekatan Balance Scorecard. Metode ini tidak hanya digunakan sebagai pengukur 

kinerja, tetapi juga banyak dimanfaatkan dalam penyusunan rencana strategis untuk 

menterjemahkan visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan strategi organisasi.  

KPPU menggunakan tiga perspektif dalam penyusunan rencana strategisnya,  yaitu: 

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

2. Perspektif Proses Bisnis Internal dan Pembelajaran

3. Perspektif Modal Dasar Institusi.
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ANALISIS SW OT

REKONFIRM ASI 
VISI DAN MISI

N ILAI INTI 
ORGANISASI STRATEGI

SASARAN 
STRATEGI PROGRAM

ANALISIS KONTEKS DAN 
KECENDERUNGAN (TREND W ATCHING)

Perspektif Pemangku Kepentingan adalah perspektif yang berorientasi pada pihak-pihak 

yang berkepentingan atas hasil kinerja KPPU. Perspektif ini mencakup sasaran strategis 

KPPU yang menjadi kegiatan utama KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan 

usaha. 

Perspektif Proses Bisnis Internal dan Pembelajaran adalah perspektif yang fokus pada 

serangkaian kegiatan yang menjelaskan proses bisnis yang dikelola dan menggambarkan 

kemampuan KPPU dalam melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan 

sumber daya internal untuk mencapai capaian kinerja untuk memenuhi harapan 

masyarakat atas keberadaan KPPU.  

Sedangkan Perspektif Modal Dasar Institusi adalah perspektif yang fokus pada sasaran-

sasaran yang menjadi  modal dasar institusi untuk mendukung mewujudkan indikator-

indikator pada sasaran strategis lainnya. Tahapan penyusunan Renstra Penyesuaian 

KPPU Tahun 2010-2014 dilaksanakan melalui proses sebagaimana tercantum dalam 

gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 2. Tahapan Penyusunan Renstra KPPU 
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BAB II 
VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Sebagai sebuah organisasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memerlukan 

suatu tatanan perencanaan strategis dalam mencapai tujuan dan keunggulan kompetitif. 

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk 

menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan 

sumber dayanya dalam rangka mencapai keunggulan yang kompetitif. Dalam 

perencanaan strategis, perlu dilakukan pengembangan program-program strategis untuk 

dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Rencana Strategis 

menjabarkan pandangan ideal yang akan dicapai di masa yang akan datang, sehingga 

dibutuhkan dukungan seluruh komponen, baik dari unsur pimpinan maupun staf, dengan 

memperhatikan kebutuhan dan tujuan lembaga. 

Rencana Strategis KPPU ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, serta tugas pokok dan 

fungsi organisasi secara sistematis, dalam rangka mengemban amanat Undang-undang 

nomor 5 tahun 1999. Rencana Strategis KPPU ini juga menjelaskan langkah strategis dan 

komitmen lembaga dalam bentuk pemaparan strategi KPPU. Penjelasan strategi tersebut 

diuraikan dalam sasaran strategis, indikator kinerja, serta rangkaian program dan 

kegiatan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, 

optimalisasi sumber daya manusia, dan pemantauan kinerja.  

A. VISI 

Visi organisasi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian atau 

gambaran ideal yang ingin dicapai organisasi di masa yang akan datang.  Adapun Visi 

KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 adalah:  

“Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan 
Rakyat”.  

B. MISI 

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam 

usahanya mewujudkan visi. Dalam mewujudkan visinya, KPPU menetapkan misi yaitu, 

Mewujudkan persaingan usaha yang sehat melalui:  
1. Pencegahan dan Penindakan
2. Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha
3. Penguatan Kelembagaan
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C. TUJUAN 
Tujuan merupakan bentuk penjabaran dari visi dan misi yang ditentukan dan 

menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Tujuan yang ingin 

dicapai oleh KPPU adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pasal 

3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu: 

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai

salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

2. 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;

3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan

oleh pelaku usaha; dan

4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

D. NILAI-NILAI DASAR 
Dalam mencapai visi, diperlukan suatu nilai-nilai (values), yaitu merupakan filosofi yang 

menggambarkan bagaimana suatu organisasi mengembangkan dirinya dalam 

melaksanakan visi organisasi. Nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh KPPU dan 

menjadi landasan dalam mewujudkan Visi dan Misinya, adalah: 

1. Profesional
Profesional adalah sikap pegawai yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika

yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. Implementasi nilai dasar adalah dengan

membangun nilai-nilai profesionalisme dengan menerapkan asas kehati-hatian,

kecermatan, dan ketelitian, berdasarkan kepada standar moral dan etika yang berlaku.

2. Independen
Independen adalah posisi yang mandiri dan bebas dari sikap intervensi atau tekanan

dari pihak lain.  Implementasi nilai dasar adalah dengan menjunjung tinggi

independensi secara kelembagaan, organisasi, maupun individu, yang berkaitan

dengan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5

Tahun 1999.

3.Kredibel
Kredibel adalah kualitas, kemampuan Pegawai atau KPPU untuk dapat menimbulkan

kepercayaan dari pemangku kepentingan. Implementasi nilai dasar tersebut dengan

menerapkan kredibilitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan

prinsip-prinsip integritas, kejujuran dalam menjalankan amanah Undang-undang Nomor

5 Tahun 1999.
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4.Transparan
Transparan adalah prinsip keterbukaan  dalam mekanisme kerja KPPU untuk

menjalankan tugas dan wewenangnya. Implementasi nilai dasar adalah dengan

menerapkan keterbukaan, obyektif, tegas dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam

setiap keputusan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

5.Bertanggungjawab
Bertanggungjawab adalah kesadaran untuk menanggung akibat yang ditimbulkan. Nilai

dasar tersebut diimplementasikan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang

diemban oleh setiap penyelenggara kegiatan di KPPU dengan selalu memegang teguh

pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan

kepada pemangku kepentingan.

E. SLOGAN 
Keseluruhan nilai-nilai dasar tersebut  tercantum dalam slogan yang merefleksikan Visi 

dan Misi serta Tujuan KPPU yaitu pernyataan singkat berbunyi “Persaingan Sehat 
Sejahterakan Rakyat”. 
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan 

tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. 

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN I, RPJMN II 

ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan 

menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan 

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. 

Dalam RPJMN II, ditetapkan kerangka Visi Indonesia 2014 adalah “Terwujudnya 
Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadilan”, dengan penjelasan sebagai 

berikut : 

Kesejahteraan Rakyat: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui 

pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan 

sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola 

melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Demokrasi: Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, 

bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi 

manusia.  

Keadilan: Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh 

masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.  

Usaha-usaha untuk mewujudkan Visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi 

pemerintah tahun 2010-2014, yang meliputi : 

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera 
Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi 
Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang 
yang tercermin dalam lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu: 

Agenda I  : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 

Agenda II  : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan 

Agenda III  : Penegakan Pilar Demokrasi  

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi 
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Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan. 

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara 

Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan 

umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut: 

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang

sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi

yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan

kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu

pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar,

serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan

yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum,

penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi

manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.

3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang

termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan

pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan

juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil

dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara

konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

RPJMN 2010-2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka 

menengah dalam rangka Pembangunan Nasional yang dilakukan secara menyeluruh di 

berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional 

dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu:  

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

2. Bidang Ekonomi

3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4. Bidang Sarana dan Prasarana

5. Bidang Politik

6. Bidang Pertahanan dan Keamanan

7. Bidang Hukum dan Aparatur

8. Bidang Wilayah dan Tataruang

9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Khusus mengenai pembangunan di bidang ekonomi, tujuan akhirnya adalah untuk 
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menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat 

memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh serta; (3) pembangunan 

ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

memberikan kesempatan peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti 

memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun peningkatan 

kegiatan ekonomi tidak akan dapat berjalan apabila stabilitas ekonomi tidak tercipta. 

Stabilitas ekonomi juga melindungi agar peningkatan pendapatan masyarakat tidak 

tergerus oleh kenaikan harga. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

ekonomi merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan rakyat.  

Dalam RPJMN 2010-2014, pembangunan bidang ekonomi meliputi 8 prioritas bidang, 

yaitu: 

1.Peningkatan Investasi;

2.Peningkatan Ekspor;

3.Peningkatan Daya Beli Masyarakat;

4.Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat;

5.Pengelolaan APBN yang berkelanjutan;

6.Stabilitas Sektor Keuangan;

7.Stabilitas Moneter; dan

8.Revitalisasi Industri

Kedelapan prioritas bidang tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam fokus-fokus kegiatan 

beserta Kementrian/Lembaga yang bertanggung jawab atas implementasinya. Sinergi 

antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan 

tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMN 2010-2014. Pada dasarnya pembangunan 

di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling 

terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, 

untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran 

pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga 

kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung, dan saling memperkuat.  

B. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN STRATEGIS KPPU 

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi KPPU senantiasa sejalan dan sinergis 

dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan bidang 

ekonomi.  Peran KPPU dalam RPJMN II, khususnya dalam pembangunan bidang 

ekonomi adalah pada prioritas Peningkatan Daya Beli Masyarakat dengan fokus 
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Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Iklim Usaha Perdagangan. Peningkatan 

daya beli masyarakat dalam 5 (lima) tahun mendatang ditujukan untuk mencapai 

pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar rata-rata 5,3-5,4 persen. 

Untuk mendukung tercapainya sasaran ini, upaya yang akan dilakukan meliputi: 

a. Menjaga stabilitas harga dengan mengupayakan tingkat inflasi sekitar 4-6 persen per

tahun selama tahun 2010-2014;

b. Meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa;

c. Meningkatnya peringkat biaya logistik domestik di Indonesia dari peringkat 92 ke 87;

d. Menurunnya disparitas harga bahan pokok antar wilayah, yang diukur melalui rasio

variasi harga  antarprovinsi terhadap variasi harga nasional.

e. Meningkatnya aktifitas perdagangan domestik yang ditandai dengan meningkatnya

pertumbuhan PDB riil sub sektor perdagangan besar dan eceran;

f. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan, yang diukur

dengan:

g. Meningkatnya jumlah penegakan hukum persaingan usaha,

h. Menurunnya waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan

dalam negeri, serta

i. Meningkatnya jumlah perizinan perdagangan dalam negeri yang dilayani secara

online.

Pertimbangan mengenai optimalisasi peran dan kontribusi KPPU dalam pembangunan 

nasional senantiasa menjadi yang utama. Namun demikian, tentunya hal tersebut perlu 

diseimbangkan dengan pengembangan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan yang 

sebenarnya akan bermuara pada peningkatan kualitas kinerja, output, dan outcomes.  

Mengingat kondisi tersebut, maka arah kebijakan KPPU pada 2 (dua) tahun mendatang 

adalah memantapkan dan meningkatkan peran sebagai lembaga pengawas persaingan 

usaha dengan berfokus pada upaya pencegahan dan penindakan  serta internalisasi 

nilai-nilai persaingan usaha, yang berjalan secara paralel dengan penguatan 

kelembagaan KPPU sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan 

berkeadilan. Penerapan kebijakan tersebut dalam tataran operasional memerlukan 

perumusan strategi yang telah mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang bersifat 

internal maupun eksternal.  

Strategi adalah cara KPPU untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan sumber daya internal yang dimiliki. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, 

dan Tujuannya, KPPU menetapkan Strategi sebagai berikut:  
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1. Pencegahan dan Penindakan dengan fokus pada sektor-sektor strategis

2. Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada semua pemangku kepentingan

3. Kelembagaan yang  efektif dan efisien.

Ketiga strategi diatas diturunkan kedalam beberapa Sasaran Strategis yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Strategi 1: 
Pencegahan dan Penindakan dengan fokus pada sektor-sektor strategis, dengan 

sasaran strategisnya adalah: 

a.Peningkatan efektifitas monitoring terhadap pelaku usaha dan kebijakan persaingan;

b.Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha;

c. Peningkatan efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan

usaha;

d.Peningkatan efektifitas pengawasan merger dan akuisisi.

Strategi 2 
Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada semua pemangku kepentingan dengan 

sasaran strategisnya adalah: 

a.Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat;

b.Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan;

c. Peningkatan kualitas kajian industri dan ekonomi.

Strategi 3: 
Kelembagaan yang  efektif dan efisien dengan sasaran strategisnya adalah: 

a.Pembangunan jejaring dengan lembaga lain yang memberikan nilai tambah;

b.Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran;

c. Peningkatan kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional;

d.Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja

KPPU;

e.Penataan kelembagaan yang selaras dengan reformasi birokrasi.

Sasaran strategis tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi KPPU untuk 

mencapai Sasaran Strategis Utama (ultimate goal) yaitu: “Terciptanya iklim persaingan 
usaha yang sehat”. Selanjutnya berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat 

dijelaskan hubungan antara strategi dengan sasaran strategis yang dijabarkan dalam 

gambar berikut: 
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STRATEGI SASARAN STRATEGIS

Pencegahan dan Penindakan dengan 
fokus pada sektor-sektor strategis

Peningkatan efektifitas monitoring terhadap pelaku 
usaha usaha dan kebijakan persaingan
Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan 
usaha
Peningkatan efektifitas pelaksanaan investigasi 
terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha
Peningkatan efektifitas pengawasan merger dan akusisi

Internalisasi nilai-nilai persaingan 
usaha kepada semua pemangku 

kepentingan

Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat

Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada 
pembuat kebijakan
Peningkatan kualitas kajian industri dan ekonomi

Kelembagaan yang  efektif dan 
efisien 

Pembangunan jejaring dengan lembaga lain yang 
memberikan nilai tambah
Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan 
anggaran
Peningkatan kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan 
operasional
Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap 
aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU
Penataan kelembagaan yang selaras dengan reformasi 
birokrasi

Gambar 3.  Hubungan Strategi dan Sasaran Strategis 
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BAB IV 

PETA STRATEGIS, PERSPEKTIF, DAN MATRIKS INDIKATOR 

Dalam Rencana Strategis dibutuhkan Peta Strategis untuk menggambarkan secara singkat 

mengenai strategi suatu lembaga. Peta strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) dalam Rencana Strategis tersebut selanjutnya dibagi kedalam beberapa perspektif 

dimana setiap perspektif yang ada tersebut memiliki sasaran-sasaran strategis KPPU. Untuk 

dapat mencapai sasaran strategis diperlukan indikator-indikator kinerja yang dapat menjadi 

ukuran pencapaian suatu sasaran strategis yang ada di KPPU. Indikator kinerja merupakan 

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis 

yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan tercapainya tujuan. 

A. PETA STRATEGIS 

Gambar 4. Peta Strategis 



17 

Peta strategis diatas merupakan dashboard (panel instrumen) yang memetakan sasaran 

strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan 

keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta strategis memudahkan organisasi untuk 

mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh anggota organisasi dalam 

rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi.  

B. PERSPEKTIF 
Seluruh Sasaran Strategis KPPU, dengan menggunakan metode Balance Scorecard 

(BSC),  dibagi kedalam 3 perspektif, yaitu: 

1. Perspektif Pemangku Kepentingan;

2. Perspektif Proses Bisnis Internal dan Pembelajaran;

3. Perspektif Modal Dasar Institusi.

Ketiga perspektif merupakan perwujudan dari proses perencanaan program, kegiatan 

serta target capaian yang akan dicapai oleh seluruh unit kerja KPPU selama lima tahun 

kedepan. Selanjutnya, seluruh unit kerja akan merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

dan anggaran sehingga visi dan misi KPPU dapat tercapai sesuai dengan target. 

Keterkaitan antara ketiga perspektif dengan strategi dan sasaran-sasaran strategis dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perspektif Pemangku Kepentingan,

Perspektif ini mencakup Sasaran Strategis Utama (ultimate goal) KPPU dan 3 (tiga)

sasaran strategis. Sasaran Strategis Utama KPPU adalah:

“Terciptanya iklim persaingan usaha sehat.”

Sedangkan sasaran strategisnya adalah:

a. Peningkatan efektifitas monitoring terhadap pelaku usaha dan kebijakan persaingan

(SS-1);

b. Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha (SS-2);

c. Peningkatan efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau

kegiatan usaha (SS-3);

d. Peningkatan efektifitas pengawasan merger dan akuisisi (SS-4).

2. Perspektif Proses Bisnis internal dan Pembelajaran, Sasaran Strategisnya yaitu:

a. Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat (SS-5);

b. Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan (SS-6);

c. Peningkatan kualitas kajian industri dan ekonomi (SS-7).
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3. Perspektif Modal Dasar Institusi, Sasaran Strategisnya yaitu:

a. Pembangunan jejaring dengan lembaga lain yang memberikan nilai tambah (SS-8);

b. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran (SS-9);

c. Peningkatan kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional (SS-10);

d. Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja

KPPU (SS-11);

e. Penataan kelembagaan yang selaras dengan reformasi birokrasi (SS-12).

Penjelasan dari masing-masing sasaran strategis tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN 
Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat 
Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat merupakan Sasaran Strategis Utama 

(ultimate goal) dari perencanaan strategis KPPU. Meskipun KPPU sulit untuk dapat 

mencapai tujuan strategis tersebut tanpa peran dari pihak-pihak terkait lainnya, namun 

KPPU berkomitmen untuk mendorong adanya persaingan usaha yang sehat baik dari sisi 

kebijakan pemerintah pusat dan daerah maupun dalam menyelenggarakan roda bisnis, 

sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dengan ditandai adanya kemudahan 

pelaku usaha untuk memasuki pasar. Dengan demikian, konsumen akan menikmati hasil 

dengan lebih banyaknya pilihan, yang pada akhirnya hal ini dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut:  

Sasaran Strategis 
Utama  Indikator Kinerja Utama KPPU 

Target 

2013 2014 

Tercapainya iklim 
persaingan usaha 

yang sehat 
Indeks Persepsi Persaingan Usaha 5 5 

Indikator Kinerja pada SS-1 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Indeks Persepsi Persaingan Usaha
Indeks Persepsi Persaingan Usaha merupakan ukuran kuantitatif yang dapat digunakan

untuk menilai intensitas persaingan antara perusahaan-perusahaan yang berada pada

suatu sektor atau industri. Perhitungan dilakukan dengan mengagregatkan indeks pada

industri-industri yang disurvei. Indeks agregat berkisar pada skala 1 – 7, yang

menunjukkan bahwa semakin tinggi indeks, perusahaan-perusahaan pada suatu

industri tertentu semakin bersaing satu sama lain. Industri yang disurvei setiap tahun

tidak selalu sama dan penentuannya didasarkan pada kriteria tertentu. Dapat dikatakan
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bahwa indeks tersebut merupakan indeks persepsi, sebab responden yang digunakan 

adalah pelaku usaha (produsen) dan konsumen perusahaan-perusahaan pada industri 

yang disurvei. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi  melalui 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 

mengatur bahwa setiap Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain 

yang menjalankan fungi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk 

Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Lain, dan unit organisasi setingkat Eselon I serta Unit 

Kerja Mandiri di bawahnya. 

Indikator kinerja utama (IKU) Sekretaris Jenderal KPPU yang menjadi pendukung 

pencapaian ultimate goal KPPU, adalah sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Utama Sekretaris Jenderal 
TARGET 

2013 2014 

Indeks Persepsi Persaingan Usaha 5 5 

Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah 
terhitung 2 (dua) tahun sejak disampaikan 20 25 

Opini BPK terhadap laporan keuangan KPPU WTP WTP 

Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU 40 50 

Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU CC B 

Tingkat/Level kapabilitas  Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah 2 2 

Jangkauan Informasi Media Online 200rb 200ribu 

Peningkatan efektifitas monitoring terhadap pelaku usaha dan kebijakan 
persaingan (SS-1) 
Untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha sehat di 

Indonesia, monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan kebijakan persaingan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, mutlak dilakukan. 

Monitoring dilakukan dengan mengawasi dan memberikan usulan pada kementerian dan 

atau lembaga terkait untuk membuat kebijakan yang mendukung hukum persaingan. 

Monitoring dapat digunakan sebagai early warning system terhadap penyimpangan yang 

dilakukan terhadap hukum persaingan. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan hasil 

kerjasama dari beberapa unit, yaitu Biro Investigasi, Biro Kebijakan, dan Biro Pengkajian. 

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut: 
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Sasaran Strategis 
(SS-1) Indikator Kinerja 

Target 

2013 2014 

Peningkatan 

efektifitas monitoring 

terhadap pelaku 

usaha dan kebijakan 

persaingan 

Persentase kepatuhan pelaku usaha dalam 

pengawasan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 
50 55 

Persentase pertumbuhan kebijakan Pemerintah yang 

menjadikan KPPU sebagai institutional reference 
50 75 

Persentase laporan kajian atau analisa yang 

ditindaklanjuti oleh Biro Investigasi dan Biro Kebijakan 
25 50 

Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha (SS-2) 
Suatu penegakan hukum berkaitan erat dengan adanya kepastian hukum bagi 

masyarakat.  Pada kondisi ini, KPPU menyadari bahwa kepastian hukum, yang 

merupakan kondisi normatif harus diatur secara jelas dan logis.  Berdasarkan pemikiran 

tersebut, maka dalam pelaksanaannya harus diundangkan secara pasti sehingga 

pengaturannya menjadi jelas dan logis. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 dilaksanakan sesuai kewenangan dan diartikan secara jelas dan 

tidak multi-tafsir baik melalui penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999 maupun dengan menerbitkan pedoman terkait pasal dimaksud. Unit kerja yang 

bertanggungjawab atas sasaran strategis ini adalah Biro Penindakan. 

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut: 

Sasaran Strategis 
(SS-2) Indikator Kinerja 

Target 

2013 2014 

Peningkatan kualitas 
penegakan hukum 
persaingan usaha 

Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada 
Putusan KPPU 40 50 

Peningkatan efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha usaha atau 
kegiatan usaha (SS-3) 
Putusan KPPU terhadap dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

diantaranya diperoleh melalui investigasi terhadap pelaku usaha/kegiatan usaha. Dengan 

demikian, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha harus memiliki komitmen 

yang kuat dalam melakukan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha agar 

dapat memenuhi  quality assurance dalam investigasi sehingga mampu mendeteksi 

setiap adanya potensi dan menemukan bukti adanya pelanggaran persaingan usaha 

yang tidak sehat dengan hasil akhir suatu Putusan yang jelas sesuai dengan ketentuan 

Undang–undang Nomor 5 Tahun 1999. Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran 

strategis ini Biro Investigasi dan Kantor Perwakilan Daerah (KPD). 
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Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis dapat dijelaskan 

dalam tabel berikut: 

Sasaran Strategis 
(SS-3) Indikator Kinerja 

Target 

2013 2014 

Peningkatan efektifitas 
pelaksanaan 

investigasi terhadap 
pelaku usaha atau 

kegiatan usaha 

Persentase hasil penelitian perkara inisiatif yang 
ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan 30 35

Persentase hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti 
ketahap pemberkasan  30 35 

Persentase laporan hasil klarifikasi yang dilanjutkan 
ke penyelidikan di Kantor Perwakilan Daerah (KPD) 30 35 

Peningkatan efektifitas pengawasan merger dan akuisisi (SS-4) 
Strategi merger dan akuisisi dalam perusahaan merupakan upaya optimal dalam 

mengamankan posisi tawar di tengah ketatnya persaingan pasar.  Hanya saja, KPPU 

menilai bahwa terdapat kecenderungan terjadinya penyalahgunaan posisi dominan akibat 

bergabungnya sejumlah perusahaan menjadi satu penguasa pasar. Untuk mencegah hal 

tersebut, KPPU perlu berperan dalam melakukan penilaian dalam sejumlah aspek sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Merger dan Akuisisi, agar 

tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi menyebabkan terjadinya 

pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Merger yang 

mempunyai tugas melaksanakan administrasi penerimaan laporan notifikasi, penelitian 

kelengkapan dokumen rencana peleburan badan usaha, penggabungan, dan 

pengambilalihan saham atau dokumen setelah pelaksanaan peleburan badan usaha, 

penggabungan, dan pengambilalihan saham, serta menyusun pendapat Komisi atas 

penilaian pemberitahuan, penilaian awal maupun penilaian menyeluruh atas peleburan 

badan usaha, penggabungan, dan pengambilalihan saham.  

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut: 

Sasaran Strategis 
(SS-4) Indikator Kinerja Target 

2013 2014 

Peningkatan efektifitas 
pengawasan merger 

dan akuisisi 

Persentase Pelaku Usaha yang Melakukan 
persaingan usaha Tidak Sehat karena penilaian yang 
Tidak Berkualitas 

5 3 
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PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL 
Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat (SS-5) 
Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan di KPPU menjadi jembatan persepsi antara 

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan kesadaran publik tentang 

nilai –nilai persaingan usaha yang sehat. Pada kondisi tersebut, nilai – nilai persaingan 

sehat menjadi isu strategis yang akan membudaya sehingga berujung pada persamaan 

persepsi terhadap hukum dan kebijakan persaingan usaha yang sehat dan pencitraan 

lembaga KPPU. Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro 

Pengkajian serta Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.  

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut:  

Sasaran Strategis 
(SS-5) Indikator Kinerja 

Target 

2013 2014 

Pengarusutamaan 
nilai-nilai persaingan 

usaha sehat 

Indeks persepsi persaingan usaha 5 5 
Indeks agregat persaingan usaha untuk pelaku usaha 
(PMA dan PMDN) 4 4.3 

Jangkauan Informasi Media Online 200ribu 200ribu 

Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan (SS-6) 
Upaya KPPU dalam mendukung keselarasan dan melaksanakan harmonisasi seluruh 

kebijakan/regulasi pemerintah agar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 senantiasa dilakukan dalam bentuk penyampaian saran dan 

pertimbangan KPPU kepada pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari penegakan 

hukum persaingan. Terdapatnya keselarasan dalam kebijakan/regulasi pemerintah juga 

ditujukan untuk mendukung seluruh penegakan hukum persaingan sehat yang menjadi 

kewenangan KPPU dalam melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.   

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Kebijakan yang 

mempunyai tugas melaksanakan kajian kebijakan dan penyusunan saran pertimbangan 

kebijakan yang diduga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.  

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut:  

Sasaran Strategis 
(SS-6) Indikator Kinerja 

Target 

2013 2014 

Peningkatan kualitas 
saran pertimbangan 
yang disampaikan 
kepada pembuat 

kebijakan 

Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU 
oleh pemerintah teritung 2 (dua) tahun sejak 
disampaikan 

20 25 
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Peningkatan kualitas kajian industri dan ekonomi (SS-7) 
Instrumen kajian terhadap aspek persaingan usaha merupakan pendekatan yang 

dilakukan oleh KPPU untuk menilai seluruh kebijakan dan regulasi yang terkait dengan 

penegakan hukum persaingan usaha. Kajian tersebut dilakukan oleh analis KPPU yang 

secara paralel juga melakukan evaluasi terhadap suatu penerapan kebijakan yang terkait 

dengan persaingan usaha.  Hasil kajian dapat bersinergi dengan hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh KPPU sebagai bahan masukan dalam menilai rancangan, implementasi 

dan efektivitas suatu program pemerintah yang berkaitan dengan persaingan usaha.  

Hasil kajian dan hasil evaluasi tersebut juga merupakan masukan yang berguna dalam 

memperbaiki kualitas putusan KPPU. Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran 

strategis ini adalah Kantor Perwakilan Daerah (KPD). 

 

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut: 

Sasaran Strategis 
(SS-7) Indikator Kinerja 

Target 

2013 2014 
 

Peningkatan kualitas 
kajian industri dan 

ekonomi 
 

Jumlah hasil kajian isu  strategis dan peraturan 
perundang-undangan di daerah 18 20 

 
PERSPEKTIF MODAL DASAR INSTITUSI 
Pembangunan jejaring dengan lembaga lain yang memberikan nilai tambah (SS-8) 
Salah satu faktor yang menentukan kesuksesan kinerja KPPU adalah memiliki jejaring 

yang baik dengan lembaga- lembaga  yang terkait dengan pelaksanaan tugas penegakan 

hukum persaingan usaha. Lembaga yang dimaksud antara lain parlemen, pemerintah, 

pemerintah daerah, universitas dan pelaku usaha. Jejaring yang kuat akan memberikan 

kesempatan bagi KPPU untuk meningkatkan kapasitas melalui transfer pengetahuan dan 

pengalaman sekaligus membangun kepercayaan dengan lembaga-lembaga tersebut 

sehingga akan dapat mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU. 

 

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Humas dan 

Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan advokasi, hubungan 

dengan masyarakat dan media massa, kerjasama kelembagaan baik nasional maupun 

internasional, publikasi dan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi 

informasi, dan pembinaan hukum.  

 

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut: 
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Sasaran Strategis 
(SS-8) Indikator Kinerja 

Target 

2013 2014 
 

Pembangunan 
jejaring dengan 

lembaga lain yang 
memberikan nilai 

tambah 
 

Jumlah kerjasama kelembagaan 10 12 

Jumlah partisipasi aktif dan pengembangan 
hubungan kerjasama internasional 25 34 

 
Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran (SS-9) 
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maka 

pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja di KPPU berawal dari perencanaan yang 

didasari pada Rencana Strategis yang merupakan turunan dari RPJMN tersebut. Secara 

rutin, KPPU akan melaporkan hasil dari setiap kegiatan dalam Laporan Akuntabilitas 

Kinerja (LAK) KPPU yang mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan 

kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Selain itu, perhatian utama perencanaan 

dan pelaksanaan anggaran di KPPU harus sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi 

(SAI) sehingga pada pelaksanaannya memenuhi semua kriteria dan tidak terjadi 

penyimpangan penggunaan anggaran. Setelah ditetapkan menjadi bagian anggaran 

sendiri pada tahun 2010, pada tahun yang sama KPPU telah mendapatkan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. 

 

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Perencanaan 

dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana 

dan program, melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan, 

inventarisasi kekayaan milik negara, serta evaluasi dan penyusunan laporan.  

 
Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut: 

Sasaran Strategis 
(SS-9) Indikator Kinerja 

Target 

2013 2014 
 

Terwujudnya 
peningkatan kualitas 

perencanaan dan 
pengelolaan 

anggaran 
 

Indeks kepuasan pemangku kepentingan internal 
terhadap pelayanan Biro Perencanaan dan 
Keuangan  (skala 5) 

3,5  4 

 
Peningkatan kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional (SS-10) 
Berkualitasnya sumber daya manusia (SDM) dan tata organisasi serta ketersediaan 

sarana dan prasarana dalam pelaksanaan operasional layanan perkantoran menjadi 

kunci terlaksananya setiap kegiatan unit kerja di KPPU secara baik dan sistematis. 

Pentingnya penguatan kapasitas SDM, tata organisasi serta layanan operasional dalam 
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mendukung seluruh pelaksanaan program kerja KPPU ditujukan untuk kelancaran setiap 

kegiatan di tingkat Pimpinan maupun Sekretariat Komisi. Penguatan status kelembagaan 

adalah tujuan utama dari terselenggaranya dukungan teknis operasional dan SDM dalam 

rangka memastikan kelancaran berjalannya kegiatan pengawasan persaingan usaha. 

Pada prinsipnya, KPPU harus memperkuat kapasitas SDM, tata organisasi serta layanan 

operasional sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelaksanaan kegiatan 

seluruh unit kerja di KPPU. 

 
Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Administrasi 

yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi, pengembangan dan 

pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan dan pengelolaan organisasi dan tata 

laksana, sistem dan prosedur, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan 

pengamanan, serta koordinasi tata usaha pimpinan. Selain Biro Administrasi, unit yang 

terkait pencapaian sasaran strategis ini adalah Biro Humas dan Hukum yang mempunyai 

tugas untuk penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan tatalaksanana, bantuan 

hukum internal dan legal drafting. 

 
Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut: 

Sasaran Strategis 
(SS-10) 

Indikator Kinerja 
Target 

2013 2014 

Peningkatan kualitas 
SDM, tata organisasi, 

dan layanan 
operasional 

Persentase peningkatan integritas dan 
profesionalisme SDM Sekretariat 50 75 

Indeks kepuasan kualitas layanan operasional 3 3,25 

Persentase ketersediaan gedung kantor pusat - 50 

Persentase Kualitas Analisa Dokumen Tata Laksana, 
Kajian Hukum, Penyusunan Peraturan, Bantuan 
Hukum dan Dokumentasi Hukum 

70 80 

 
Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja 
KPPU (SS-11) 
KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang melaksanakan amanat 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 harus tanggap dan bertanggung jawab terhadap 

penegakan hukum persaingan secara paripurna. Kewenangan KPPU saat ini telah 

didukung dengan berjalannya pengawasan dan pengendalian internal terhadap aparatur, 

anggaran dan kinerja KPPU. Pengendalian dan pengelolaan kinerja yang baik tersebut 

adalah salah satu alat untuk memperkuat kredibilitas KPPU sebagai lembaga negara. 

Pengawasan internal terhadap kinerja KPPU didasari pada prosedur yang tepat dalam 

setiap langkah kerjanya dengan cara-cara yang tertata. 
 

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Pengawasan 
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Internal yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pemantauan internal di lingkungan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha.  
 

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis dapat dijelaskan 

dalam tabel berikut : 

Sasaran Strategis 
(SS-11) Indikator Kinerja 

Target 

2013 2014 
 

Peningkatan kualitas 
pengawasan internal 
terhadap aparatur, 

anggaran, dan kinerja 
KPPU 

Tingkat/Level kapabilitas  Aparatur Pemeriksa 
Instansi Pemerintah (APIP) 2 2 

Persentase Tingkat Penerapan Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah di KPPU 25 50 

 
Penataan kelembagaan yang selaras dengan reformasi birokrasi (SS-12) 
Sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia, KPPU masih terkendala 

oleh status kelembagaan dalam ketatanegaraan RI sehingga belum mampu menjalankan 

tugas dan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, penguatan status kelembagaan 

menjadi salah satu hal yang harus segera diselesaikan untuk memastikan kelancaran 

berjalannya kegiatan pengawasan persaingan usaha. Unit kerja yang bertanggungjawab 

atas sasaran strategis ini adalah Biro Administrasi. 

 

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut: 

Sasaran Strategis 

(SS-12) 
Indikator Kinerja 

Target 

2013 2014 

Penataan 

kelembagaan yang 

selaras dengan 

Reformasi Birokrasi 

Persentase tersedianya Konsep Perangkat Peraturan 

terkait dengan kelembagaan 
50 100 

Persentase penyusunan Naskah Akademis 

Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 
50 100 
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BAB V 
PENUTUP 

 
 

Rencana Strategis KPPU yang telah disusun dan dijabarkan dalam bab sebelumnya 

merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPPU. Dengan telah dirumuskannya Rencana 

Strategis KPPU ini, mengandung arti bahwa seluruh jajaran di lingkungan KPPU harus 

menyiapkan diri dalam mencapai kemajuan di masa depan dengan berpegang teguh pada 

arah kebijakan dan program, yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kinerja 

tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2 tahun (2013-2014). 

 
Melalui Rencana Strategis KPPU ini diharapkan segenap insan KPPU dapat melaksanakan 

tugas dan fungsinya secara berkelanjutan. Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan 

dalam penyusunan rencana, program dan kegiatan masing-masing biro/KPD serta dapat 

dilaksanakan oleh setiap jajaran di lingkungan KPPU. 

 
Dengan adanya Perencanaan Strategis KPPU diharapkan dapat menumbuhkan komitmen 

dan konsistensi bersama serta memotivasi seluruh pegawai di KPPU agar dapat menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya sebagai wujud tanggungjawab masing-masing dalam mencapai 

visi dan misi KPPU.  

 
Pada akhirnya, tidak ada sesuatu hal yang sempurna, demikian juga dengan Penyusunan 

Perencanaan Strategis KPPU yang masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun 

penulisannya, namun kritik dan saran dari stakeholders tentunya masih sangat diperlukan 

untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Selanjutnya diharapkan Rencana Strategis 

ini dapat bermanfaat dan hasilnya secara langsung dapat dirasakan oleh pihak internal dan 

eksternal KPPU. 

 



 

 

LAMPIRAN 
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2013 2014 2013 2014
Penelitian Aktual Kondisi Pasar 1,062,319,000 2,000,000,000 Investigasi
Penelitian terhadap pelaku usaha 2,438,847,500 2,700,000,000 Investigasi
Public Hearing 247,300,000 300,000,000 Investigasi
Penyempurnaan Peraturan Komisi 
tentang pengawasan

42,108,000 52,000,000 Investigasi

Penyusunan laporan semeter dan akhir 
tahun

0 100,000,000 Investigasi

Melakukan Evaluasi dan 
Penyempurnaan SOP dan Juknis Bagian 
Monitoring dan Pengawasan

0 100,000,000 Investigasi

Peningkatan Kualitas staf dalam  
melaksanakan pengawasan

170,000,000 250,000,000 Investigasi

Dukungan manajemen dan operasional 
Biro Investigasi

                               119,425,500                                  200,000,000 Investigasi

Pemetaan Struktur Industri dan 
pelaksanaan survey terkait kajian 
persaingan usaha sektor industri dan 
perdagangan

1,074,500,000 2,300,000,000 Pengkajian

Penyusunan analisa strategi dan survei 
pasar bersangkutan

875,250,000 2,150,000,000 Pengkajian

Penyusunan dokumentasi dan evaluasi 
putusan 

404,310,000 700,000,000 Pengkajian

Pengadaan sarana dan prasarana serta 
dukungan manajemen Biro Pengkajian

90,000,000 200,000,000 Pengkajian

Penyusunan metodologi kerjasama dan 
pengolahan data informasi

986,350,000 2,000,000,000 Pengkajian

Pemberkasan dan dukungan operasional 
investigator penuntut

961,200,000 1,385,000,000 Penindakan

Dukungan operasional persidangan 
majelis

10,250,640,000 13,399,680,000 Penindakan

Kegiatan kepaniteraan 1,998,500,000 3,380,000,000 Penindakan
Dukungan operasional litigasi di 
Pengadilan Negeri dan Mahkamah 
Agung

2,250,000,000 2,820,000,000 Penindakan

Pelaksanaan eksekusi 2,239,200,000 2,350,000,000 Penindakan
Dukungan manajemen dan operasional 
Biro Penindakan

217,900,000 651,000,000 Penindakan

Penelitian Perkara Inisiatif yang 
bersumber dari Hasil Pengawasan, Hasil 
Kajian dan Sumber-sumber Lainnya

1,805,400,000 4,062,150,000 Investigasi

Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Sesuai 
Standar Operasional Prosedur

28,200,000 35,250,000 Investigasi

Penyusunan Laporan Tahunan Hasil 
Penelitian Perkara Inisiatif

47,000,000 58,750,000 Investigasi

Peningkatan Kualitas Investigator Dalam 
Melaksanakan Penelitian Perkara 
Inisiatif

200,000,000 300,000,000 Investigasi

Dukungan manajemen dan operasional 
Biro Investigasi

119,400,000 149,250,000 Investigasi

Persentase hasil penyelidikan 
yang ditindaklanjuti ketahap 
pemberkasan

30 35 klarifikasi terhadap pelapor, 
pembentukan tim klarifikasi, rapat-
rapat,  diskusi ahli, pengiriman 
dokumen, penelitian dokumen, 
penggandaan dan penjilidan dokumen, 
pengadaan data, perjalanan dinas terkait 
dengan klarifikasi, penyusunan laporan 
semester dan tahunan 

1,105,888,000 1,550,000,000 Investigasi

ANGGARAN

75

Sasaran Strategis 2:
Peningkatan kualitas 
penegakan hukum 
persaingan usaha 

Persentase terbuktinya dugaan 
pelanggaran pada putusan KPPU

SASARAN STRATEGIS KPPU INDIKATOR KINERJA PIC (biro)

50

30

948,674,100

TARGET KEGIATAN

862,431,000

25Persentase laporan kajian atau 
analisa yang ditindaklanjuti oleh 
Biro Investigasi dan Biro 
Kebijakan

LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS PENYESUAIAN KPPU TAHUN 2010-2014
INDIKATOR KINERJA, TARGET KEGIATAN, DAN RENCANA ANGGARAN

Persentase kepatuhan pelaku 
usaha dalam pengawasan 
terhadap UU No. 5 tahun 1999

50 55Strategi 1:
pencegahan dan penindakan dengan 
fokus pada sektor-sektor strategis

Harmonisasi kebijakan persaingan

35

Sasaran Strategis 1:
Peningkatan efektifitas 
monitoring terhadap pelaku 
usaha dan kebijakan 
persaingan

Persentase pertumbuhan 
kebijakan Pemerintah yang 
menjadikan KPPU sebagai 
institutional referrence

50

Sasaran Strategis 3:
Peningkatan Efektifitas 
pelaksanaan investigasi 
terhadap pelaku usaha atau 
kegiatan usaha

 Kebijakan

Persentase hasil penelitian 
perkara inisiatif yang 
ditindaklanjuti ke tahap 
penyelidikan

40 50

STRATEGI
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2013 2014 2013 2014
ANGGARANSASARAN STRATEGIS KPPU INDIKATOR KINERJA PIC (biro)TARGET KEGIATAN

LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS PENYESUAIAN KPPU TAHUN 2010-2014
INDIKATOR KINERJA, TARGET KEGIATAN, DAN RENCANA ANGGARAN

STRATEGI

Koordinasi dengan KPD, Penyempurnaan 
peraturan dalam kegiatan klarifikasi 
laporan, SOP dan  penyusunan juknis

140,000,000 150,000,000 Investigasi

Peningkatan kualitas investigator bagian 
klarifikasi laporan  dalam penanganan 
dan penelitian laporan

168,000,000 200,000,000 Investigasi

Evaluasi dan peningkatan kualitas 
pelaporan 

86,112,000 100,000,000 Investigasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan 
pemanggilan terlapor, saksi, permintaan 
keterangan ahli dan atau pemerintah, 
pelaksanaan gelar laporan untuk 
meningkatkan kualitas penyelidikan, 
analisa prioritas laporan dan 
penyusunan Laporan hasil Penyelidikan.

2,837,680,000 3,200,000,000 Investigasi

Dukungan operasional manajemen 
penyelidikan dalam pelaksanaan 
administrasi bagian penyelidikan, 
penyusunan rekapitulasi kegiatan 
penyelidikan, evaluasi dan 
penyempurnaan SOP Bagian 
penyelidikan, pengumpulan dan 
pendataan arsip, konsinering untuk 
menunjang kegiatan penyelidikan.

796,420,000 900,000,000 Investigasi

Peningkatan Kerjasama dengan POLRI 
dalam kegiatan penyelidikan sebagai 
bagian dari implementasi MoU KPPU 
dan POLRI

274,600,000 305,000,000 Investigasi

Peningkatan kualitas dan kompetensi 
Investigator di Bagian Penyelidikan

271,300,000 300,000,000 Investigasi

Penanganan klarifikasi laporan di KPD 
Batam

- 145,000,000 KPD Batam

Penanganan klarifikasi laporan di KPD 
Medan

491,040,850 491,040,850 KPD Medan

Penanganan klarifikasi laporan di KPD 
Makassar

121,988,000 302,764,000 KPD Makassar

Penanganan klarifikasi laporan diKPD 
Surabya 

83,300,000 150,000,000 KPD Surabaya

Penanganan klarifikasi laporan di KPD 
Balikpapan

83,300,000 124,950,000 KPD Balikpapan

Penanganan klarifikasi laporan di KPD 
Manado

91,426,000 225,000,000 KPD Manado

Analisa Terhadap Notifikasi Merger dan 
Akuisisi

1,500,000,000 1,600,000,000 Merger

Analisa dalam Penyusunan Pendapat 
atas Merger dan Akuisisi

3,750,000,000 4,550,000,000 Merger

Pengembangan Merger dan Akuisisi 
Sebagai Instrumen Hukum dan Ekonomi 
Indonesia

1,300,000,000 1,450,000,000 Merger

Identifikasi dan analisa potensi Merger 
dan Akuisisi sektor industri di Indonesia

1,250,000,000 1,350,000,000 Merger

Analisa dampak Merger dan Akuisisi di 
sektor industri di Indonesia

900,000,000 1,000,000,000 Merger

Survey competition awareness untuk 
stakeholder domestic 

                               400,000,000                                  480,000,000 Humas dan Hukum

Survey on international awareness                                100,000,000                                  150,000,000 Humas dan Hukum

Sosialisasi dan Edukasi Persaingan Usaha                             3,431,183,000                              4,117,419,600 Humas dan Hukum

Penyusunan Materi Publikasi                             2,266,387,000                              2,719,664,400 Humas dan Hukum
Sosialisasi di  Media Massa 3,000,000,000 4,000,000,000 Humas dan Hukum

Indeks agregat persaingan usaha 
untuk pelaku usaha (PMA dan 
PMDN)

4 4.3 Aplikasi indeks persaingan usaha dalam 
sektor ekonomi

580,690,000 1,500,000,000 Pengkajian

Sasaran Strategis 4:
Peningkatan Efektifitas 
Pengawasan  Merger dan 
Akuisisi

5

30

Strategi 2:
Internalisasi nilai-nilai persaingan 
usaha kepada semua pemangku 
kepentingan

Persentase Pelaku Usaha yang 
Melakukan persaingan usaha 
Tidak Sehat karena penilaian 
yang Tidak Berkualitas 

Persentase laporan hasil 
klarifikasi yang dilanjutkan ke 
penyelidikan di Kantor 
Perwakilan Daerah (KPD)

3

35

5 5Sasaran Strategis 5:
Pengarusutamaan nilai-nilai 
persaingan usaha

Indeks persepsi persaingan 
usaha
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2013 2014 2013 2014
ANGGARANSASARAN STRATEGIS KPPU INDIKATOR KINERJA PIC (biro)TARGET KEGIATAN

LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS PENYESUAIAN KPPU TAHUN 2010-2014
INDIKATOR KINERJA, TARGET KEGIATAN, DAN RENCANA ANGGARAN

STRATEGI

Pengelolaan interaksi melalui media 
online

300,000,000 400,000,000 Humas dan Hukum

Pengembangan ICT                             1,749,306,000                              4,349,167,200 Humas dan Hukum
Advokasi saran pertimbangan 595,993,000 655,592,300 Kebijakan
Evaluasi dan kajian dampak kebijakan 
persaingan

1,904,132,000 2,094,545,200 Kebijakan

Pengembangan kebijakan persaingan 2,585,245,000 3,360,818,500 Kebijakan

Kajian isu strategis dan peraturan 
perundang-undangan di  KPD Batam

1,093,000,000 1,808,000,000 KPD Batam

Kajian isu strategis dan peraturan 
perundang-undangan di KPD Medan

1,080,043,000 1,453,364,600 KPD Medan

Kajian isu strategis dan peraturan 
perundang-undangan di KPD Makassar

1,272,645,330 1,653,813,669 KPD Makassar

Kajian isu strategis dan peraturan 
perundang-undangan di KPD Surabaya 

1,242,100,000 1,590,000,000 KPD Surabaya

Kajian isu strategis dan peraturan 
perundang-undangan di KPD Balikpapan

1,261,300,000 2,026,370,000 KPD Balikpapan

Kajian isu strategis dan peraturan 
perundang-undangan di KPD Manado

1,253,076,000 1,720,000,000 KPD Manado

Pengembangan dan Peningakatan 
Koordinasi Jaringan Kelembagaan Dalam 
Negeri

                               296,470,000                                  355,764,000 Humas dan Hukum

Penghargaan atas ketaatan Pelaksanaan 
UU 5 Tahun 1999

                               200,000,000                                  250,000,000 Humas dan Hukum

Pelaksanaan dan Pembinaan Hubungan 
Kerjasama Luar Negeri

1,585,448,000 1,902,537,600 Humas dan Hukum

Penguatan Status Keanggotaan KPPU 
pada Organisasi Kerjasama Ekonomi dan 
Pembangunan OECD

646,179,000 775,414,800 Humas dan Hukum

Penilaian dan Analisa Perjanjian 
Internasional Bidang Hukum dan 
Kebijakan Persaingan Usaha

157,240,000 188,688,000 Humas dan Hukum

Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan 
Bantuan Teknis Dari Organisasi dan 
Lembaga Internasional

210,510,000 252,612,000 Humas dan Hukum

Penyusunan dan Diseminasi Materi 
Persaingan Usaha Kepada Stakholder 
Internal dan Internasional

145,660,000 174,792,000 Humas dan Hukum

Pelaksanaan Fasilitas dan Kontribusi 
KPPU Pada Masa Kekuatan Indonesia 
Dalam APEC 2013

292,830,000 351,396,000 Humas dan Hukum

Peningkatan Kompetensi Diplomasi dan 
Negosiasi Pada Fungsi Kerjasama Luar 
Negeri

190,304,000 228,364,800 Humas dan Hukum

Penguatan Peran KPPU di Tingkat ASEAN 
dan Implementasi AEC Blueprint

348,954,000 418,744,800 Humas dan Hukum

Penyusunan Materi dan Fasilitas 
Partisipasi KPPU Dalam Kerjasama 
Perundingan Indonesia-EFTA Bidang 
Persaingan Usaha

429,545,000 515,454,000 Humas dan Hukum

Perencanaan program dan manajemen 
strategis KPPU

831,266,000 1,669,037,500 Perencanaan dan 
Keuangan

Verifikasi dan pelaksanaan pengelolaan 
anggaran

807,210,000 1,173,037,500 Perencanaan dan 
Keuangan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
program

1,101,610,000 1,101,037,500 Perencanaan dan 
Keuangan

Pengelolaan sistem akuntansi dan 
peningkatan akuntabilitas laporan 
keuangan 

613,084,000 1,144,037,500 Perencanaan dan 
Keuangan

Sasaran Strategis 7:
Peningkatan kualitas kajian 
dan industri

Jumlah hasil kajian isu  strategis 
dan peraturan perundang-
undangan di daerah

Strategi 3:
Kelembagaan yang  efektif dan 
efisien 

Sasaran Strategis 9:
Peningkatan kualitas 
perencanaan dan 
pengelolaan anggaran 

Indeks kepuasan pemangku 
kepentingan internal terhadap 
pelayanan Biro Perencanaan 
dan Keuangan  (skala 5)

Sasaran Strategis 6:
Peningkatan kualitas saran 
dan pertimbangan kepada 
pembuat kebijakan

18 20

Persentase implementasi saran 
pertimbangan KPPU oleh 
pemerintah terhitung 2 (dua) 
tahun sejak disampaikan 

20 25

200ribu 200ribu

34

3.5

Jumlah Partisipasi Aktif dan 
Pengembangan Hubungan 
Kerjasama Internasional

Sasaran Strategis 8:
Pembangunan jejaring 
dengan lembaga lain yang 
memberikan nilai tambah

4

12

25

Jumlah Kerjasama Kelembagaan 10

Jangkauan Informasi Media 
Online
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2013 2014 2013 2014
ANGGARANSASARAN STRATEGIS KPPU INDIKATOR KINERJA PIC (biro)TARGET KEGIATAN

LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS PENYESUAIAN KPPU TAHUN 2010-2014
INDIKATOR KINERJA, TARGET KEGIATAN, DAN RENCANA ANGGARAN

STRATEGI

Dukungan manajemen dan  operasional 
Biro Perencanaan dan Keuangan

159,244,000 453,458,000 Perencanaan dan 
Keuangan

Pembinaan kesehatan dan attitude SDM 4,070,977,000                           5,088,721,250                            Administrasi

Penyusunan grand design SDM 1,592,100,000                           1,990,125,000                            Administrasi
Diklat dan pengembangan   SDM 3,323,949,000                           4,154,936,250                            Administrasi
pembayaran gaji dan tunjangan 30,066,397,000                         45,099,595,500                          Administrasi
pengelolaan layanan bidang umum dan 
pimpinan

2,604,069,000                           3,255,086,250                            Administrasi

penyelenggaraan operasional dan 
pemeliharaan perkantoran

12,426,628,000                         15,533,285,000                          Administrasi

Persentase ketersediaan gedung 
kantor pusat

- 50 Pengadaan Tanah dan pembangunan 
Gedung kantor KPPU (multiyears)

-                                                    100,000,000,000                        Administrasi

Persentase Kualitas Analisa 
Dokumen Tata Laksana, Kajian 
Hukum, Penyusunan Peraturan, 
Bantuan Hukum dan 
Dokumentasi Hukum

70 80 Penyusunan Instrumen Analisa, 
Dokumen Tata Laksana, Kajian Hukum, 
Penyusunan Peraturan, Bantuan Hukum 
dan Dokumentasi Hukum

                            1,031,984,000                              1,238,380,800 Humas dan Hukum

Penyusunan dan Pelaporan Program 
Pengawasan Internal 

111,590,000 220,000,000 Pengawasan Internal

Penyusunan Instrument Pengawasan 
Internal

85,100,000 170,000,000 Pengawasan Internal

Pelaksanaan dan Evaluasi Internal Audit 
Capability Modal  (IACM)

 - 750,000,000 Pengawasan Internal

Sertifikasi Auditor di tingkat domestik  
Sertifikasi/diklat/magang Auditor di 
tingkat internasional

226,870,000 500,000,000 Pengawasan Internal

Pengadaan Sarana dan pra sarana 
pengawasan internal 

 - 120,000,000 Pengawasan Internal

Implementasi Pengendalian Internal 
SPIP

93,234,000 355,000,000 Pengawasan Internal

Pemantauan Kegiatan dan Tindak Lanjut 
Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan 

273,786,000 1,260,000,000 Pengawasan Internal

Audit dan Review 514,020,000 2,209,500,000 Pengawasan Internal

Persentase tersedianya Konsep 
Perangkat Peraturan terkait 
dengan kelembagaan

50 100
Penyusunan Konsep Pengaturan 
Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat

1,295,700,000                           1,619,625,000                            Administrasi

Penyusunan Daftar Inventarisasi 
Masalah

Administrasi

Penyusunan Rumusan Perubahan 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Administrasi

Total Anggaran KPPU 134,038,394,180 289,752,895,469

25

Sasaran Strategis 10:
Peningkatan kualitas SDM, 
tata organisasi, dan layanan 
operasional 

3.25

50

Indeks kepuasan kualitas 
layanan operasional

Persentase peningkatan 
integritas dan profesionalisme 
SDM Sekretariat 

50

2

75

Sasaran Strategis 11:
Peningkatan kualitas 
pengawasan internal 
terhadap Aparatur, 
Anggaran dan Kinerja KPPU 

Tingkat/Level kapabilitas 
Aparatur Pemeriksa Instansi 
Pemerintah (APIP)

2

Persentase penyusunan Naskah 
Akademis Perubahan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999

450,000,000

Persentase Tingkat Penerapan 
Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah di KPPU

3

470,000,00050 100

Sasaran Strategis 12:
Penataan kelembagaan 
yang selaras dengan 
reformasi birokrasi



KETERANGAN

(N/B/KL)

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Peningkatan Jumlah Penegakan Hukum Persaingan 
Usaha

326 424 501 -

Peningkatan Jumlah Kegiatan Pengembangan dan 
Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha

28 43 50 -

Indeks Persepsi Persaingan Usaha (penyesuaian) - - -  5 - - - 289.752.895.469

Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi 90 100 110 -

Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Terhadap Pelaku 
Usaha / Kegiatan Usaha

50 60 70 -

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Pengawasan 
Terhadap Pelaku Usaha / Kegiatan Usaha

30 35 35 -

Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Perkara Inisiatif yang 
Bersumber dari Hasil Monitoring

6 7 8 -

Prosentase kepatuhan pelaku usaha dalam pengawasan 
terhadap UU No. 5 tahun 1999 (penyesuaian)

- - - 55 - - -

Prosentase hasil penelitian perkara inisiatif yang 
ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan (penyesuaian)

- - - 35

Persentase hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti 
ketahap pemberkasan (penyesuaian)

- - - 35

Jumlah Laporan Pemberkasan 60 70 80 -

Jumlah Perkara yang Ditangani 25 35 45 -

Jumlah Putusan yang Ditetapkan 25 35 45 -

Jumlah Kegiatan LItigasi 20 30 40 -

Jumlah Kegiatan Eksekusi dan Monitoring Pelaksanaan 
Putusan KPPU

20 30 40 -

Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada 
putusan KPPU (penyesuaian)

- - - 50 - - - 23.985.680.000

Jumlah Laporan analisa Kebijakan / Regulasi Pemerintah 16 17 18 -

Jumlah Laporan Harmonisasi Kebijakan / Regulasi 
Pemerintah

1 2 3 -

Jumlah Saran dan Kebijakan  yang Disampaikan Kepada 
Pemerintah

11 12 13 -

Persentase pertumbuhan kebijakan Pemerintah yang 
menjadikan KPPU sebagai institutional refference 
(penyesuaian)

- - - 75 - - - 7.059.630.100

Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh 
Pemerintah terhitung 2 (dua) tahun sejak disampaikan 
(penyesuaian)

- - - 25

Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen 
Notifikasi

5 7 9 -

Jumlah Laporan Penilaian Awal Terhadap Rencana 
Merger dan Akuisisi

3 4 5 -

Jumlah Laporan Penilaian Substansi Merger dan Akusisi 3 4 5 -

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap 
Merger dan Akuisisi

5 7 9 -

Persentase Pelaku Usaha yang Melakukan persaingan 
usaha Tidak Sehat karena penilaian yang Tidak 
Berkualitas (penyesuaian)

- - - 3 - - - 9.950.000.000

SANDINGAN LAMPIRAN PENYESUAIAN RENSTRA KPPU TAHUN 2010-2014 (KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 58/KPPU/Kep/II/2011) 
DAN RENSTRA PENYESUAIAN KPPU TAHUN 2010-2014

4

B

2.500.000.000 -

-3.000.000.000

Penilaian Merger dan Akusisi 1.000.000.000 2.000.000.000

Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat2

B

6.650.000.000 7.310.000.000 8.040.000.000 -

-

Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha 
Sehat

3 Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha

B

3.300.000.000 3.630.000.000

1

B17.012.400.000

181.320.000.000 89.450.000.000PROGRAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

8.350.000.000 9.200.000.000 10.120.000.000 -

99.210.000.000

ALOKASI (MILLIAR)

RENCANA 
2011

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA 2011

PRAKIRAAN MAJU

NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN

Page 5



KETERANGAN

(N/B/KL)

2012 2013 2014 2012 2013 2014

-181.320.000.000 89.450.000.000PROGRAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA 99.210.000.000

ALOKASI (MILLIAR)

RENCANA 
2011

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA 2011

PRAKIRAAN MAJU

NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN

Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi 10 10 12 -

Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 
Daerah

10 10 15 -

Jumlah Kegiatan Sosialisasi / Forum Diskusi yang 
Dilaksanakan di Wilayah KPD

5 10 10 -

Jumlah KPD KPPU 9 11 13 -
Persentase laporan hasil klarifikasi yang dilanjutkan ke 
penyelidikan di Kantor Perwakilan Daerah (KPD) 
(penyesuaian)

- - - 35 - - - 11.690.303.119

Jumlah hasil kajian isu  strategis dan peraturan 
perundang-undangan di daerah (penyesuaian)

- - - 20

Jumlah Kajian Terkait Iklim Persaingan dan Kinerja 
Sektor Ekonomi yang Ditindaklanjuti

2 3 4 -

Jumlah Laporan Profil dan Analisa Persaingan Usaha 
dalam Pasar Bersangkutan atau Sektor Industri Tertentu

2 3 4 -

Jumlah Database Industri dan Perdagangan 2 3 4 -

Jumlah Dokumentasi dan Analisa Terhadap Efektivitas 
Putusan KPPU

2 3 4 -

Persentase laporan kajian atau analisa yang 
ditindaklanjuti oleh Biro Investigasi dan Biro Kebijakan 
(Penyesuaian)

- - - 50 - - - 8.850.000.000

Indeks agregat persaingan usaha untuk pelaku usaha 
(PMA dan PMDN) (penyesuaian)

- - - 4,3

Jumlah Perangkat Aturan atau Kajian Hukum Persaingan 
Usaha Yang DIterbitkan / Disahkan

8 10 12 -

Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Persaingan 
Usaha

18 20 23 -

Jumlah Modul Sistem Informasi yang Diimplemetasikan 1 2 3 -

Jumlah Kegiatan dalam Rangka Kerjasama Kelembagaan 
Dalam Negeri

15 17 20 -

Jumlah Kegiatan Kerjasama Antara KPPU dengan 
lembaga LN

12 14 16 -

Indeks Persepsi Persaingan Usaha (penyesuaian) - - - 5 - - - 22.868.400.000

Jangkauan Informasi Media Online (penyesuaian) - - - 200ribu

Jumlah Kerjasama Kelembagaan (penyesuaian) - - - 12

Jumlah Partisipasi Aktif dan Pengembangan Hubungan 
Kerjasama Internasional (penyesuaian)

- - - 34

Prosentase Kualitas Analisa Dokumen Tata Laksana, 
Kajian Hukum, Penyusunan Peraturan, Bantuan Hukum 
dan Dokumentasi Hukum (penyesuaian)

- - - 80

Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengawasan Internal 3 3 4 -

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan 6 7 7 -

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Evaluasi dan 
Pemantauan Kinerja

6 7 7 -

Tingkat/Level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi 
Pemerintah (APIP) (penyesuaian)

- - - 2 - - - 5.584.500.000

Persentase Tingkat Penerapan Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah di KPPU (penyesuaian)

- - - 50

Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 9 10 11 - 147.320.000.000 48.640.000.000 50.120.000.000 -

Prosentase Tingkat Kepuasan Terhadap Kualitas 
Operasional dan Teknis Internal

75 80 85 -

Jumlah Perangkat Aturan Terkait Organisasi dan Tata 
Laksana

3 4 5 -

Jumlah Kegiatan Pembinaan SDM 6 8 10 -

-

1.500.000.000 -

-4.500.000.000 6.000.000.000

9 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya KPPU

-

-

-

8.000.000.000 10.000.000.000 -

850.000.000 1.000.000.000

1.400.000.000 2.000.000.000 3.300.000.000 -

7.500.000.000Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor 
Perwakilan Daerah (KPD) KPPU

5

B

Pengkajian Persaingan Usaha6

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan 
Penyusunan Pranata Hukum

7

Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU8

7.000.000.000
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KETERANGAN

(N/B/KL)

2012 2013 2014 2012 2013 2014

-181.320.000.000 89.450.000.000PROGRAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA 99.210.000.000

ALOKASI (MILLIAR)

RENCANA 
2011

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA 2011

PRAKIRAAN MAJU

NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN

Prosentase Tingkat Kepuasan Terhadap Kualitas 
Dukungan Operasional Pimpinan

75 80 85 -

Persentase peningkatan integritas dan profesionalisme 
SDM Sekretariat (penyesuaian)

- - - 75 - - - 177.211.374.250

Indeks kepuasan kualitas layanan operasional 
(penyesuaian)

- - - 3,25

Presentase ketersediaan gedung kantor pusat 
(penyesuaian)

- - - 50

Persentase tersedianya Konsep Perangkat Peraturan 
terkait dengan kelembagaan (Penyesuaian)

- - - 100

Persentase penyusunan Naskah Akademis Perubahan 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (penyesuaian)

- - - 100

Prosentase Penyampaian Kelengkapan Dokumen 
Perencanaan dan Anggaran

100 100 100 -

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi yang Disampaikan 5 7 8 -

Prosentase Ketepatan Waktu  Rekonsiliasi Laporan 
Realisasi Anggaran

60 65 65 -

Jumlah Rata-Rata Hari yang Diperlukan Untuk Pencairan 
Anggaran

5 4 3 -

Indeks kepuasan pemangku kepentingan internal 
terhadap pelayanan Biro Perencanaan dan Keuangan 
(skala 5) (penyesuaian)  

- - - 4 - - - 5.540.608.000

181.320.000.000 89.450.000.000 99.210.000.000 289.752.895.469

-

1.250.000.000 2.500.000.000

TOTAL ANGGARAN KPPU

2.000.000.000 -Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU10
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