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KATA PENGANTAR 

 

Pandemi covid-19 yang merebak dari 

tahun 2019 hingga 2021 ini, telah 

melahirkan tantangan yang berat bagi 

umat manusia dan seluruh sendi 

kehidupannya. Lockdown dan karantina, 

menghentikan pergerakan barang dan 

jasa serta memberikan pukulan berat 

bagi perekonomian dan juga dunia 

persaingan usaha. Namun hambatan 

yang terjadi, bukan berarti bahwa 

penegakan hukum dan kebijakan 

persaingan usaha harus berhenti. Justru 

di saat ini, upaya-upaya pelaksanaan UU 

No. 5 tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, perlu semakin ditingkatkan 

dengan bermunculannya ruang bagi 

lahirnya potensi praktik persaingan 

usaha tidak sehat, melalui penunjukan 

langsung dan penerapan pengecualian 

dalam upaya pengentasan wabah dan 

pemulihan ekonomi, praktek merger 

dan akuisisi perusahaan yang terancam 

bangkrut, dll.  

Oleh sebab itu, kerja sama antar 

lembaga menjadi sangat penting bahkan 

dibandingkan dalam kondisi normal 

sebelumnya. Adanya kerja sama antara 

KPPU dengan berbagai lembaga, dapat 

membantu KPPU untuk tidak saja 

menginternalisasikan prinsip 

persaingan usaha yang sehat di saat 

pandemi dan pemulihan ekonomi ini, 

namun juga memberikan tangan 

tambahan bagi KPPU untuk dapat 

menjangkau titik-titik yang rawan akan 

potensi persaingan usaha tidak sehat, 

yang mungkin tidak dapat terjangkau 

tanpa bantuan pihak lain.  

 

Penyusunan Indeks Persepsi Kepuasan 

Kerja sama Domestik dan Internasional 

yang dilakukan pada tahun 2021 ini, 

merupakan kelanjutan dari kegiatan yang 

sama, yang dilakukan pada tahun 2020. 

Kegiatan ini bertujuan untuk dapat 

memetakan persepsi mitra kerja sama 

dalam setiap kerja sama yang dilakukan 

dengan KPPU, sehingga dapat diketahui 

hal-hal yang telah sesuai dengan harapan 

dan hal-hal yang perlu dikembangkan dan 

diperbaiki. 

Hasil kegiatan yang disajikan dalam 

laporan ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi KPPU pada khususnya serta lembaga 

mitra kerja sama terkait, untuk turut 

mendukung upaya implementasi UU No. 

5/1999. Atas diselesaikannya penelitian 

ini, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja 

Sama menyampaikan apresiasi yang 

tinggi kepada para pihak yang telah 

bersedia berkontribusi dalam survey ini. 

Tim Penyusun senantiasa mengharapkan 

kritik yang membangun untuk 

penyempurnaan kegiatan ini di masa 

mendatang.

Jakarta, Desember 2021 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

  Pada tahun 2021, globalisasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang 

disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Pandemi Covid 19 terus 

mengganggu perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat sejak tahun 2019 hingga 

saat ini. Tidak hanya berdampak besar pada kesehatan, pandemi juga membuat banyak sektor 

lainnya terpuruk. Lingkungan persaingan usaha juga tidak dapat lepas dari dampak pandemi. 

Lockdown dan karantina serta perubahan permintaan dan penawaran untuk produk dan 

layanan tertentu telah membentuk industri secara berbeda dibandingkan dengan waktu 

sebelum pandemi. Kebijakan pemerintah yang ditekankan pada beberapa aspek seperti 

kesehatan dan pengurangan pada sektor lain yang saat ini dianggap paling tidak mendesak, 

secara tidak langsung berdampak pada iklim persaingan usaha. Pada masa yang menantang ini, 

kerja sama antar lembaga memiliki peranan yang sangat penting, dalam upaya menjaga iklim 

persaingan usaha yang sehat di masa pandemi dan pemulihan ekonomi. 

  Dalam hubungan kerja sama internasional, otoritas persaingan usaha dari berbagai 

negara saling bertukar informasi dan pengalaman terbaik dalam menghadapi dampak Covid-

19 atas iklim persaingan usaha di negaranya masing-masing, termasuk mendiskusikan 

bagaimana penegakan hukum dan implementasi kebijakan persaingan usaha dapat membantu 

pemulihan kondisi ekonomi. Berbagai sidang rutin, pertemuan dan perundingan perjanjian 

perdagangan internasional tetap dilaksanakan dengan menggunakan media virtual, termasuk 

diskusi bilateral untuk pertukaran informasi dalam penanganan kasus lintas batas. Pada 

pengembangan hubungan kerja sama luar negeri, telah dilakukan penandatanganan MoU 

tentang implementasi hukum persaingan usaha dengan beberapa Lembaga asing seperti 

Taiwan Economic and Trade Office (TETO) dan Indonesia Economic and Trade Office (IETO) 

secara desk to desk, di mana cakupan ruang lingkup MoU ini adalah notifikasi, pertukaran 

informasi, dan bantuan teknis. Selain kerja sama formal dalam bentuk MoU, sepanjang tahun 

2020 KPPU juga menjalin kerja sama bilateral informal yang erat dengan USFTC, US DOJ, DG 

Competition European Commission, dan Malaysia Competition Commission, khususnya dalam 

penyelenggaraan webinar, pertukaran informasi terkait penyelidikan kasus lintas batas, dan 

diskusi mengenai leniency program. KPPU memiliki peran penting sebagai Lead Negotiator 

bagi perundingan Chapter Competition di semua perjanjian perdagangan internasional yang 

mencakup isu persaingan usaha. KPPU juga dimasukkan sebagai anggota tim perunding tetap 

Pemerintah Republik Indonesia dalam Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding 

Perjanjian Perdagangan Internasional yang tengah dilakukan finalisasi oleh Kementerian 

Hukum dan HAM.  

  Adapun implementasi kerja sama dalam negeri yang telah dijalin pada tahun-tahun 

sebelumnya juga mengalami perlambatan selama masa pandemi, namun upaya pengembangan 

jaringan kerja sama dengan mitra-mitra strategis tetap berjalan dengan menggunakan media 

komunikasi online dan sistem penandatanganan perjanjian secara desk-to-desk. Untuk 

menjawab kebutuhan lembaga selama masa pandemi, KPPU juga menjalin kerja sama yang 
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memang sangat dibutuhkan bagi proses bisnis lembaga seperti penggunaan digital signature 

yang diaplikasikan berkat kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan 

Sertifikasi Elektronik (BSrE).  

  Mengingat pentingnya peran Kerja Sama baik nasional maupun internasional, maka 

pada tahun 2021 ini kembali dilakukan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Kepuasan Kerja 

Sama Domestik dan Internasional. Kegiatan ini telah memasuki tahun ke-2 dimana tahun 

pertama dilakukan pada tahun 2020. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh nilai 

yang terukur mengenai bagaimana tingkat kepuasan mitra Kerja Sama atas pelaksanaan Kerja 

Sama KPPU, khususnya Bagian Kerja Sama, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama. Indeks 

Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional tahun 2020 menunjukkan hasil 

5,94 yang masuk dalam kategori memuaskan. Perhitungan indeks pada tahun 2021, dapat 

menjadi indikasi apakah kerja sama yang dilakukan sepanjang tahun 2021 memberikan hasil 

yang lebih baik atau tidak dan hal apa saja yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan. 

1.2. Tujuan Kegiatan 

  Adapun tujuan dari pengembangan Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik 

dan Internasional ini adalah sebagai berikut:  

a. Memetakan persepsi responden atas pengelolaan kerja sama domestik dan 

internasional; 

b. Menyusun Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional; 

c. Menentukan faktor-faktor yang perlu memperoleh perhatian ekstra dalam perbaikan 

kerja sama. 

1.3. Manfaat Kegiatan 

  Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui tingkat kepuasan mitra kerja sama atas faktor-faktor pengelolaan kerja 
sama domestik dan internasional KPPU; 

b. Memperoleh nilai indeks yang dapat menjadi acuan kinerja pengelolaan kerja sama 
domestik dan internasional KPPU dari waktu ke waktu; 

c. Memberikan landasan bagi KPPU untuk melakukan perbaikan dan pengembangan 
kerja sama domestik dan internasional di masa mendatang. 
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BAB 2. METODOLOGI PENELITIAN 

 

2.1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, 

bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat 

penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif sebagai ”penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang”1. 

 Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara pencatatan dan 

penganalisaan data hasil penelitian secara eksak dengan menggunakan perhitungan 

matematik/statistik. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan metode 

bilangan untuk mendeskripsikan observasi suatu objek atau variable dimana bilangan menjadi 

bagian dari pengukuran2.” 

2.2. Metode Pengumpulan, Jenis dan Sumber Data 

2.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang didapat peneliti dari sumber pertama baik individu 

atau perseorangan seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang dilakukan oleh 

peneliti3. Data primer dalam penelitian ini adalah persepsi responden atas serangkaian 

pernyataan pada kuesioner terkait dengan pelaksanaan kerja sama KPPU dengan mitranya. 

Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui bank 

data, buku-buku, brosur dan artikel yang di dapat dari website yang berkaitan dengan 

penelitian, atau data yang berasal dari pihak kedua. Data sekunder ini mendukung 

pembahasan dan penelitian, yang akan membantu dalam mengkaji secara kritis penelitian 
tersebut4. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, adalah untuk menggambarkan 

perkembangan kerja sama yang telah dilakukan KPPU baik dari sisi jumlah, ringkasan 

substansi dan karakterisitik lembaga yang terlibat. Data sekunder ini diperoleh dari bank data 

Bagian Kerja Sama, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama serta dari Laporan Tahunan 

KPPU.  

2.2.2. Metode Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket 

(kuesioner). Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi  

 

1 Sudjana, 2001, Metode Statistika, Edisi Revisi, Cet. 6, Bandung: Tarsito. 
2 Ib id 
3 Muhamad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada, 2008, hlm. 103 
4 Uma Sekaran, Research Methods for Business Metode Penelitian untuk bisnis, Bandung: PT. Salemba 

Empat, 2006, hlm. 65. 
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seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, dapat diberikan secara 

langsung atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka5.  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner 

online, dimana kuesioner didistribusikan kepada responden secara online melalui e-mail 
masing-masing dan kemudian diharapkan masing-masing responden memberikan skor 

terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner berdasarkan pendapat dan persepsinya. 

Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu kuesioner 

yang berisi serangkaian pernyataan dengan respon yang telah tersedia, sehingga responden 

hanya memilih dari alternatif respon yang sesuai dengan persepsinya.  

Kuesioner yang digunakan terbagi menjadi 4 kategori dimana 3 kategori dibedakan 

berdasarkan jenis kerja sama, dan 1 kategori adalah untuk unit internal KPPU. Adapun 

kategori tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kuesioner Kerja Sama Formal Internasional: ditujukan bagi Lembaga mitra luar 

negeri/internasional yang melakukan kerja sama formal, atau kerja sama dengan 

didukung dokumen perjanjian formal yang ditandatangani kedua belah pihak. 

2. Kuesioner Kerja Sama Informal Internasional 

Kuesioner Kerja Sama Informal Internasional terbagi menjadi 2 tipe yaitu yang 

ditujukan kepada Lembaga mitra internasional dan kepada Lembaga mitra 

domestik, yang terlibat dalam kerja sama internasional tanpa adanya perjanjian 

formal yang ditandatangani kedua belah pihak. Meskipun terdapat dua tipe 

kuesioner, namun substansi dalam kuesioner sama, dan dibedakan hanya dari 

penggunaan Bahasa pengantar saja.  

3. Kuesioner Kerja Sama Formal Domestik: ditujukan bagi Lembaga mitra dalam 

negeri/domestik yang melakukan kerja sama formal, atau kerja sama dengan 

didukung dokumen perjanjian formal yang ditandatangani kedua belah pihak. 

4. Kuesioner Internal KPPU: ditujukan kepada penanggung jawab kerja sama di unit-

unit internal KPPU yang terlibat dalam pengelolaan kerja sama baik formal maupun 

informal. 

Tabel di bawah ini menampilkan jenis, sumber dan metode pengumpulan datanya, 

sebagai berikut:  

 Tabel  1. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Jenis data Sumber Metode 

A. Data Sekunder   
Data perkembangan 

jumlah kerja sama KPPU 

Bank data Bagian Kerja Sama 

KPPU 

Literature review 

 

5 Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA 
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Jenis data Sumber Metode 

tahun 2020-2021 

Resume substansi kerja 

sama internasional KPPU 

Bank data Bagian Kerja Sama 

KPPU, Laporan Tahunan KPPU 

2020 

Literature review 

Resume substansi kerja 

sama domestik KPPU 

Bank data Bagian Kerja Sama 

KPPU, Laporan Tahunan KPPU 

2020 

Literature review 

B. Data primer   

Persepsi 

stakeholder/mitra 

terhadap kerja sama 

formal internasional 

Responden dari lembaga 

internasional yang terlibat 

dalam kerja sama formal 

(Otoritas Persaingan Usaha) 

Survey online 

Persepsi 

stakeholder/mitra 

terhadap kerja sama 

informal internasional 

Responden dari lembaga 

internasional dan domestik 

yang terlibat dalam kerja sama 

informal (Kedutaan Besar, 

Otoritas Persaingan Usaha, 

Organisasi Internasional, 

Kementerian/Lembaga) 

Survey online 

Persepsi 

stakeholder/mitra 

terhadap kerja sama 

formal domestik 

Responden dari lembaga 

domestik yang terlibat dalam 

kerja sama formal 

(Kementerian, Lembaga 

Pemerintah, Pemerintah 

Daerah/Provinsi, Universitas) 

Survey online 

Persepsi 

stakeholder/mitra internal 

atas kerja sama domestik 

dan internasional KPPU 

Responden dari unit internal 

KPPU yang terlibat dalam 

pelaksanaan kerja sama 

Survey online 
 
 
 

2.3. Metode Penentuan Responden 

2.3.1. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan 

ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi 

perhatian6. Populasi dari penelitian ini adalah penanggung jawab kerja sama pada berbagai 

Lembaga domestik dan internasional serta pada unit-unit internal yang terlibat dan 

bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama sejak pertama kali kerja sama KPPU dilakukan 

hingga saat ini. 

 

 

6 Suharyadi Purwanto S.K, Statistika Untuk Ekonomi & Keuangan Modern ,Buku 2, (Jakarta: Salemba 

Empat. 2004), h. 323. 
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2. Sampel 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode nonprobability 
sampling dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”7. Alasan menggunakan teknik purposive 
sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena 

yang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling yang 

menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi 

oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.  

Berdasarkan teknik tersebut, maka responden yang dipilih adalah semua penanggung 

jawab kerja sama aktif di bulan November 2021 saat survey dilakukan, baik yang berada di 

Lembaga eksternal KPPU maupun pada unit-unit internal KPPU. Pemilihan sampel tersebut 

dilakukan dengan tujuan agar diperoleh persepsi yang benar-benar sesuai dengan kondisi 

terkini.  

2.3.2. Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memeroleh data ringkasan atau angka ringkasan 

dengan menggunakan cara tertentu. Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Editing 

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan karena 

kemungkinan data yang masuk (raw data) atau data yang terkumpul tidak 

logis/meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan yang terdapat 

pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kegiatan ini, kekurangan data atau 

kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang 

atau dengan interpolasi (penyisipan). 

b. Coding 

Coding adalah pemberian/pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk 

dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-

angka/huruf-huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau 

data yang akan dianalisis. 

c. Skoring 

Proses penentuan skor atas jawaban responden yang dilakukan dengan membuat 

klasifikasi dan kategori yang cocok tergantung pada anggapan atau opini responden. 

Perhitungan scoring dilakukan dengan menggunakan skala Likert dimana dalam 

penelitian ini menggunakan skala pengukurannya sebagai berikut:  

- Skor 1: Sangat tidak setuju 

- Skor 2: Tidak setuju 

- Skor 3: Agak tidak setuju 

- Skor 4: Netral 

- Skor 5: Agak setuju 

 

7 Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. 
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- Skor 6: Setuju 

- Skor 7: Sangat setuju 

d. Tabulasi 

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi kode sesuai 

dengan analisis yang dibutuhkan 

e. Penyajian data tersusun 

Hasil penyusunan dan pengelompokan data di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel, 

gambar, bagan dan peta. 

2.4. Metode Analisis 

2.4.1. Perhitungan Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional 
Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional dihitung 

dengan mengacu kepada persepsi responden atas sejumlah pernyataan yang diukur dengan 

menggunakan skala penilaian antara 1 – 7, di mana nilai 1 merupakan skor persepsi paling 

rendah dan nilai 7 merupakan skor persepsi paling tinggi.  Adapun arti dari skala tersebut 

adalah sebagai berikut: 

- Nilai 1: Sangat tidak setuju 

- Nilai 2: Tidak setuju 

- Nilai 3: Agak tidak setuju 

- Nilai 4: Netral 

- Nilai 5: Agak setuju 

- Nilai 6: Setuju 

- Nilai 7: Sangat setuju 

Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan 

Internasional dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Menghitung skor atribut 

Atribut adalah pernyataan-pernyataan di dalam kuesioner yang memperoleh penilaian 

persepsi dari responden, dengan skala 1 – 7 dengan arti sebagaimana dijelaskan di 

atas. Penilaian atribut dilakukan di setiap kategori kuesioner dengan formula sebagai 

berikut: 

 

 

 

2. Memberikan pembobotan berdasarkan jumlah responden di setiap kategori kuesioner 

Dalam penelitian ini terdapat 4 kategori kuesioner sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya. Jumlah responden tiap kategori kuesioner tersebut berbeda sesuai 

dengan jumlah kerja sama pada kategori tersebut. Untuk dapat memberikan proporsi 

yang seimbang, maka dilakukan pembobotan berdasarkan jumlah responden per 

kategori dengan formula sebagai berikut:  
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Sub indeks adalah indeks persepsi yang menjadi komponen dari Indeks Persepsi 

Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional. Sub indeks dalam penelitian ini 

adalah Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Sub-Indeks Persepsi 

Kepuasan Kerja Sama Internasional. Metode perhitungan kedua sub-indeks ini akan 

dipaparkan pada poin selanjutnya. 

 

3. Menentukan nilai kategori 

Nilai kategori terbagi menjadi 2 jenis, yaitu nilai kategori sebelum pembobotan dan 

nilai kategori setelah pembobotan. Adapun formula yang digunakan untuk menghitung 

nilai kategori sebelum pembobotan adalah sebagai berikut: 

 

Sedangkan nilai kategori setelah pembobotan menggunakan formula sebagai berikut: 

 

 
 

4. Menentukan Nilai Sub-Indeks Kerja sama Domestik dan Sub-Indeks Kerja Sama 

Internasional 

Nilai Sub-Indeks Kerja Sama Domestik dihitung berdasarkan nilai dari kategori-

kategori sebagai berikut:  

a. Kerja sama Formal Domestik 

b. Internal 

Untuk memperoleh nilai Sub-Indeks Kerja Sama Domestik digunakan formula sebagai 

berikut: 

 

 

Dimana: 

SKD  = Sub-indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik 

KFD  = Nilai Kategori Kerja Sama Formal Domestik 

KI  = Nilai Kategori Internal 

 

Adapun nilai Sub-Indeks Kerja Sama Internasional dihitung berdasarkan nilai kategori 

sebagai berikut: 

a. Kerja Sama Formal Internasional 

b. Kerja Sama Informal Internasional 

c. Internal 

 

Untuk memperoleh nilai sub-indeks Kerja Sama Internasional digunakan formula 

sebagai berikut: 
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Dimana: 

SKI  = Sub-indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Internasional 

KFI  = Nilai Kategori Kerja Sama Formal Internasional 

KII  = Nilai Kategori Kerja Sama Informal Internasional 

KI  = Nilai Kategori Kerja Sama Internal 

 

5. Menentukan Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional Indeks 

Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional dihitung menggunakan 

formula sebagai berikut: 

 

 

Dimana: 

IPDI : Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional 

SKD : Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik 

SKI : Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Internasional 

 

6. Interpretasi Skor Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional 

Interpretasi Skor Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional 

dilakukan dengan cara mencari interval skor dengan formula sebagai berikut: 

 

 
 

 
 

Nilai akhir indeks dalam penilaian ini akan diterjemahkan sebagai berikut: 

Tabel  2. Arti dari Nilai Indeks 

No Skor Indeks Arti 

1 1,00 – 1,85 Sangat tidak memuaskan 

2 1,86 – 2,71 Tidak Memuaskan 

3 2,72 – 3,57 Kurang memuaskan 

4 3,58 – 4,43 Netral 

5 4,44 – 5,29 Cukup memuaskan 

6 5,30 – 6,15 Memuaskan 

7 6,15 – 7,00 Sangat Memuaskan 



 

10 

 

 

Secara ringkas metode perhitungan indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan 

Internasional dirangkum pada bagan di bawah ini. 

Gambar 1.  Alur Penilaian Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional 
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BAB 3. PERHITUNGAN INDEKS PERSEPSI KEPUASAN 

KERJA SAMA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL 
 

3.1. Ringkasan Profil Responden dan Tingkat Partisipasi 

Dalam kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan 

Internasional ini, telah disirkulasikan kuesioner ke sejumlah target responden. Secara total 

terdapat 112 lembaga di luar KPPU baik Lembaga Domestik maupun Internasional dan 21 Unit 

Internal KPPU, yang telah dikirimkan kuesioner untuk kegiatan survey ini. Jumlah Lembaga 

dan tingkat respon dari setiap kategori ditampilkan pada tabel 3 berikut ini. 

Tabel  3.  Tingkat Partisipasi Lembaga per Jenis Kerja Sama  

Jenis Kerja Sama Jumlah Lembaga Jumlah 
Lembaga 
Merespon 

Tingkat 
Respon 

Kerja Sama Formal 
Domestik 

 
112 52 46% 

1. Kementerian Dan 
Lembaga 

25 
   

2. Penegak Hukum 5 
   

3. Pemerintah Daerah 14 
   

4. Organisasi Masyarakat 4 
   

5. Perguruan Tinggi 62 
   

6. Asosiasi 2 
   

Kerja Sama Informal  11 11 100% 

1. Informal Internasional 7 
 

 
 

2. Informal Domestik 4 
 

 
 

Kerja Sama Formal 
Internasional 

 
2 2 100% 

Internal  
 

21 21 100% 

Total 
 

146 86 59% 

Sumber: Data mentah, diolah 

 Berdasarkan tabel 3 tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi responden 

berdasarkan jumlah Lembaga/unit, baik responden eksternal maupun internal KPPU adalah 

59%. Tingkat partisipasi tertinggi sebesar 100% adalah dari Unit Internal KPPU, lembaga yang 

terlibat kerja sama formal internasional dan lembaga yang terlibat kerja sama informal. 

Sedangkan tingkat partisipasi terendah adalah dari lembaga yang terlibat dalam Kerja Sama 

Formal Domestik, dimana dari 112 lembaga yang diminta mengisi kuesioner, hanya 52 

lembaga yang merespon atau sebesar 46%. Tingkat respon di tahun 2021 yaitu 59% lebih baik 

dibandingkan tingkat respon di tahun 2020 yang berada pada nilai 51%. 

Adapun jumlah total responden yang berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah 101 

orang dari berbagai Lembaga di luar KPPU serta dari unit-unit internal KPPU, dengan perincian 

sebagai berikut: 
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Tabel  4.  Jumlah Responden per Kategori (Orang) 

No Kategori Jumlah Responden 

 
1 Responden Kerja Sama Formal Internasional 2  

2 Responden Kerja Sama Informal Internasional 23  

3 Responden Kerja Sama Formal Domestik 52  

4 Responden Internal 24   
Total 101  

 

    Sumber: Data mentah, diolah 

 Responden dari eksternal KPPU secara total lebih banyak dibandingkan responden 

internal, yaitu 77 orang responden ekternal dan 24 orang responden internal. Responden 

eksternal memiliki jumlah lebih banyak karena mewakili jenis-jenis kerja sama yang dilakukan. 

Berdasarkan jenis lembaganya, maka responden eksternal/dari luar KPPU sebanyak 77 orang 

di atas, terbanyak berasal dari Universitas serta Kementerian dan Lembaga Pemerintah 

masing-masing sebanyak 27 orang, Pemerintah Daerah/Provinsi sebanyak 4 orang, Otoritas 

Persaingan Usaha Internasional sebanyak 12 orang, 6 orang dari organisasi internasional, dan 

1 orang dari Kedutaan Besar Negara Asing. Komposisi responden eksternal ditunjukkan 

melalui tabel 5 berikut:  

Tabel  5. Komposisi Responden Eksternal KPPU (Internasional maupun Domestik) 
Berdasarkan Asal Lembaga 

 
No Jenis Lembaga Asal Responden Jumlah 

 
1 Universitas 27 
2 Lembaga Negara 27 
3 Organisasi Internasional 6 
4 Kedutaan Besar Negara Asing 1 
5 Otoritas Persaingan Usaha 12 
6 Pemerintah Daerah 4 

 Total  77 
Sumber: Data mentah, diolah. 

  Responden eksternal yang terlibat dalam penelitian ini berasal dari berbagai jenis 

Lembaga baik dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah yang terlibat 

mencakup Pemprov Jawa Timur, Pemprov Aceh, Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Kota 

Tangerang. Lembaga domestik lain yang terlibat meliputi Universitas seperti Univ. Jenderal 

Soedirman, Univ. Sebelas Maret, Univ. Lambung Mangkurat, Univ. Padjajaran dll, dan Lembaga 

Pemerintah seperti Dirjend Pajak, Lembaga Administrasi Negara, Kemendagri, Kemenkes, 

Lembaga Administrasi Negara, Lemhanas, dll. Survey ini juga melibatkan Lembaga 

internasional dimana yang berkontribusi antara lain dari Taiwan Fair Trade Commision, 

Competition and Consumer Commission Singapore, Kedutaan Besar Jepang, ASEAN Secretariat, 

dll.  
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 Berdasarkan respon yang diperoleh dari penilaian kuesioner, maka dilakukan 

perhitungan Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional. Metode dan 

formula yang digunakan untuk melakukan perhitungan ini, adalah sebagaimana dijelaskan 

pada Bab 2. Sebelum dilakukan perhitungan Indeks akhir, maka dilakukan penilaian atas 

kategori-kategori dengan hasil sebagai berikut: 

3.2. Penilaian Indeks  

Untuk memperoleh nilai Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan 

Internasional, perlu dilakukan beberapa tahapan sebelumnya. Adapun tahapan penilaian 

adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pertama menghitung skor untuk tiap kategori kerja sama, meliputi kerja sama 

formal internasional, kerja sama informal inetransional, kerja sama formal domestik 

dan internal. 

2. Tahap kedua, menghitung nilai sub-indeks persepsi kepuasan kerja sama internasional 

dan nilai sub-indeks persepsi kepuasan kerja sama domestik 

3. Tahap ketiga, menghitung nilai indeks persepsi kepuasan kerja sama internasional dan 

domestik 

Pada bagian selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai-nilai tersebut. 

3.2.1. Penilaian Kategori Kerja Sama  

3.2.1.1. Formal Internasional  

 Penilaian atas kategori Kerja Sama Formal Internasional, dilakukan berdasarkan skor 

rata-rata dari tiap atribut/pernyataan. Skor atribut tertinggi adalah 7 pada 5 atribut dari 7 

atribut pada kategori ini. Sedangkan rata-rata skor atribut terendah adalah 6,5 pada 2 atribut 

dari total 7 atribut. Adapun skor terendah 6,5 merupakan skor dari atribut yang berbunyi 

sebagai berikut: 

“ICC was able to deliver materials which are related to competition issues in a 
comprehensive manner, at various international meetings or forums”, dan 

“The role and existence of ICC as well as Indonesian competition law / policy were 
considered increasingly important in various international forums” 

Meskipun skor 6,5 sendiri memiliki arti sangat memuaskan, yang mana memiliki tingkat 

penilaian yang tinggi, namun bahwa atribut ini memiliki nilai terendah dibanding atribut yang 

lain menunjukkan responden beranggapan bahwa atribut ini yang paling rendah kinerjanya 

dibanding seluruh atribut yang lain. Oleh sebab itu maka KPPU perlu memperbaiki kinerja 

KPPU di forum internasional, dari sisi penyajian data dan informasi serta keterlibatan dalam 

berbagai kegiatan internasional.  

 Skor tertinggi yaitu 7, terdapat pada 5 atribut dari 7 atribut yang ada, atau 71% dari 

total atribut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Lembaga-lembaga yang terlibat dalam 

Kerja Sama Formal Internasional memiliki tingkat kepuasan yang tinggi di hampir seluruh 

atribut yang dinilai. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja Bagian Kerja Sama dalam Kerja Sama 

Formal Internasional sejauh ini di mata responden sangat baik/sangat memuaskan. Adapun 

skor untuk setiap atribut dan nilai Kategori Kerja Sama Formal Internasional ditunjukkan pada 

tabel 6 berikut ini: 
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Tabel 6. Skor Atribut dan Nilai Kategori Perjanjian Kerja Sama Formal Internasional  

No Atribut Rata-Rata  
1 ICC was able to respond promptly to the requests for data 

and information 
7,00 

2 The data and information provided by ICC was in accordance 
with your institution (hereinafter referred to as the 
Counterpart) expectations 

7,00 

3 ICC was able to give a good response to the request for 
feedback or input from Counterpart 

7,00 

4 Counterpart could easily contact ICC for communication and 
coordination 

7,00 

5 ICC was able to deliver materials which are related to 
competition issues in a comprehensive manner, at various 
international meetings or forums 

6,50 

6 The role and existence of ICC as well as Indonesian 
competition law / policy were considered increasingly 
important in various international forums 

6,50 

7 The need to coordinate with ICC regarding with competition 
issues will be increased in the future 

7,00 

 
Skor Rata-Rata 6,86 

Sumber: Data mentah, diolah  

Hasil skor rata-rata dari keseluruhan skor atribut merupakan nilai dari Kategori Kerja 

Sama Formal Internasional, yaitu 6,86 dari skala 7. Nilai sebesar 6,86 tersebut memiliki arti 

“SANGAT MEMUASKAN” dan hampir mendekati nilai maksimal 7, untuk itu dapat diartikan 

bahwa responden Kerja Sama Formal Internasional memiliki tingkat kepuasan yang tinggi.  

3.2.1.2. Informal Internasional 

Kategori Kerja Sama Informal Internasional memiliki perbedaan dibanding kategori 

lain, dimana responden berasal dari kelompok responden internasional dan kelompok 

responden domestik. Kuesioner yang disampaikan kepada responden memiliki 

substansi/pernyataan-pernyataan yang sama, hanya dibedakan dari jenis bahasa 

pengantarnya. Selanjutnya persepsi dari kedua kelompok tersebut dihitung bersama untuk 

menentukan penilaian lebih lanjut. 

Perhitungan skor persepsi atas setiap atribut pada kuesioner Kerja Sama Informal 

Internasional menunjukkan bahwa skor rata-rata atribut terendah adalah 6,43 dan skor 

tertinggi adalah 6,74. Skor terendah ada pada atribut: 

‘The data and information provided by ICC was in accordance with your institution 
(hereinafter referred to as the Counterpart) expectations”/Data dan informasi yang 

disediakan oleh KPPU telah sesuai dengan harapan Bapak/Ibu 

Skor 6,43 pada skala 7 sendiri menunjukkan hasil Sangat Memuaskan, namun mengingat 

bahwa nilainya paling rendah dibandingkan atribut lain, maka dalam kerja sama informal 

Internasional KPPU perlu untuk fokus dalam memperbaiki kesesuaian data dan informasi 

dengan kebutuhan mitra kerja sama, tentunya sepanjang masih dalam lingkup yang disepakati 

bersama. Adapun skor tertinggi 6,74 terdapat pada atribut sebagai berikut: 
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“Counterpart could easily contact ICC for communication and coordination/ Bapak/Ibu 
dapat dengan mudah menghubungi KPPU dalam upaya komunikasi dan koordinasi” 

 
Skor 6,74 masuk dalam kategori Sangat Memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

memiliki persepsi bahwa mereka merasa sangat puas dalam hal kemudahan untuk 

menghubungi KPPU terkait upaya komunikasi dan koordinasi. Adapun skor keseluruhan 

atribut pada kategori Perjanjian Kerja Sama Informal Internasional ditampilkan pada tabel 7 

berikut ini: 

Tabel 7. Skor Atribut dan Nilai Kategori Perjanjian Kerja Sama Informal Internasional  

No Atribut Rata-Rata 
 

1 ICC was able to respond promptly to the requests for data and 
information 
 
KPPU mampu merespon dengan cepat permintaan data dan 
informasi  

6,48 
 

2 The data and information provided by ICC was in accordance 
with your institution (hereinafter referred to as the 
Counterpart) expectations 
 
Data dan informasi yang disediakan oleh KPPU telah sesuai 
dengan harapan Bapak/Ibu 

6,43 
 

3 ICC was able to give a good response to the request for feedback 
or input from Counterpart 
 
KPPU mampu merespon dengan baik permintaan tanggapan 
atau masukan dari Bapak/Ibu 

6,48 
 

4 Counterpart could easily contact ICC for communication and 
coordination 
 
Bapak/Ibu dapat dengan mudah menghubungi KPPU dalam 
upaya komunikasi dan koordinasi  

6,74 
 

5 ICC was able to deliver materials which are related to 
competition issues in a comprehensive manner, at various 
international meetings or forums 
 
KPPU mampu menyampaikan materi terkait persaingan usaha 
secara komprehensif pada berbagai pertemuan atau forum 
internasional 

6,48 
 

6 The role and existence of ICC as well as Indonesian competition 
law / policy were considered increasingly important in various 
international forums 
 
Peranan dan keberadaan KPPU serta hukum/kebijakan 
persaingan usaha Indonesia dinilai semakin penting dalam 
berbagai forum internasional 

6,65 
 

7 The need to coordinate with ICC regarding with competition 
issues will be increased in the future 
 

6,43 
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No Atribut Rata-Rata 
 

Kebutuhan untuk berkoordinasi dengan KPPU terkait isu 
persaingan usaha akan meningkat di masa mendatang 

Skor 6,53 

Sumber: Data mentah, diolah  

Skor akhir bagi Kerja Sama Informal adalah 6,53, yang dapat diartikan bahwa responden 

memiliki persepsi pelaksanaan kerja sama informal KPPU telah terlaksana dengan “SANGAT 

MEMUASKAN”.  

3.2.1.3. Formal Domestik 

 Kategori Kerja Sama Formal Domestik memiliki total 22 atribut. Berdasarkan nilai 

terendah hingga tertinggi, skor kategori berada dalam rentang 5,94 hingga 6,35. Skor terendah 

yaitu 5,94 dimiliki oleh atribut: 

“Terdapat tindak lanjut yang transparan atas usulan kerja sama yang Bapak/Ibu 

sampaikan” 

Skor 5,94 sendiri cukup tinggi dan memiliki arti Memuaskan. Meskipun demikian, mengingat 

bahwa skor tersebut adalah skor terendah diantara skor atribut lainnya, maka hal ini 

menunjukkan bahwa responden memiliki kepuasan terendah pada atribut ini. Berdasarkan hal 

tersebut maka terkait Kerja Sama Formal Domestik, KPPU perlu untuk lebih meningkatkan 

transparansi dalam pengajuan usulan kerja sama. Adapun skor tertinggi 6,35 dimiliki oleh 

atribut: 

“Terbuka kesempatan yang luas untuk mengajukan usulan kerja sama dengan KPPU” 

Hal tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi responden, kinerja Bagian Kerja Sama, 

KPPU dalam hal kesempatan untuk mengajukan usulan Kerja Sama saat ini sudah sangat 

memuaskan. Skor dari setiap atribut dan nilai bagi Kriteria Kerja Sama Formal Domestik 

ditunjukkan melalui tabel 8 berikut ini: 

Tabel 8. Skor Atribut dan Nilai Kategori Perjanjian Kerja Sama Formal Domestik 

No Atribut Skor Rata-
Rata 

1 KPPU memiliki inisiatif yang baik untuk memulai 
pembuatan suatu kerja sama 

6,25 

2 Terbuka kesempatan yang luas untuk mengajukan 
usulan kerja sama dengan KPPU 

6,35 

3 Terdapat mekanisme yang jelas dalam pengajuan 
usulan kerja sama kepada KPPU 

6,23 

4 Terdapat tindak lanjut yang transparan atas usulan 
kerja sama yang Bapak/Ibu sampaikan 

5,94 

5 KPPU mengkoordinasikan dan memfasilitasi dengan 
baik masukan atas kerja sama  

6,15 

6 Institusi Bapak/Ibu (selanjutnya disebut Mitra) 
mudah untuk mengetahui informasi  mengenai proses 

6,21 
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No Atribut Skor Rata-
Rata 

atau perkembangan penyusunan naskah kerja sama  

7 KPPU terbuka untuk menjelaskan isi pasal dalam 
naskah kerja sama yang disusun 

6,25 

8 KPPU akomodatif dalam memfasilitasi perbaikan dan 
penambahan isi naskah kerja sama yang Bapak/Ibu 
sampaikan  

6,23 

9 Mitra dapat dengan mudah menghubungi KPPU dalam 
pelaksanaan kerja sama 

6,31 

10 KPPU membantu koordinasi pelaksanaan program 
kerja sama dengan baik 

6,13 

11 KPPU dinilai mampu merespon permintaan 
data/informasi terkait pelaksanaan kerja sama 
dengan cepat 

6,00 

12 KPPU dirasakan mampu menjaga data/informasi 
rahasia yang diminta atau dihasilkan melalui kerja 
sama 

6,17 

13 KPPU dirasakan memiliki inisiatif untuk melakukan 
monitoring atas pelaksanaan kerja sama 

5,96 

14 KPPU mengakomodasi dan menindaklanjuti masukan 
Mitra atas pelaksanaan kerja sama 

6,06 

15 Kerja sama yang dibuat dan disepakati, berkontribusi 
dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
lembaga Mitra 

6,15 

16 Kerja sama yang dibuat dan disepakati, telah sesuai 
dengan kebutuhan Mitra 

6,00 

17 Mitra dapat melaksanakan kerja sama yang disepakati 
dengan sumber daya yang dimiliki 

6,17 

18 Pelaksanaan kerja sama, sesuai dengan ruang lingkup 
yang disepakati 

6,21 

19 Mitra dapat dengan mudah memperoleh naskah kerja 
sama  

6,21 

20 Mitra dapat dengan mudah memahami isi substansi 
naskah kerja sama  

6,29 

21 Mitra merasakan manfaat dari kerja sama dengan 
KPPU 

6,06 

22 Mitra memiliki kebutuhan untuk melanjutkan kerja 
sama dan/atau mengembangkan cakupan kerja sama 
di masa mendatang 

6,23 

 
Skor 6,16 

Sumber: Data mentah, diolah  

 Nilai akhir bagi Kriteria Kerja Sama Formal Domestik adalah 6,16. Nilai 6,16 dari skala 

7 menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik atas Kerja Sama Formal 

Domestik, dimana nilai 6,16 masuk dalam skala “SANGAT MEMUASKAN”.  
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3.2.1.4. Internal 

 Kategori selanjutnya yang dinilai adalah Kategori Internal, yaitu persepsi dari 

penanggungjawab kerja sama pada unit-unit internal KPPU. Skor atribut dari kategori internal 

berada pada rentang 5,25 (terendah) hingga 6,33 (tertinggi). Secara keseluruhan nilai atribut-

atribut pada kategori internal ini lebih rendah dibandingkan kategori lain, dimana skor 5 

mendominasi penilaian responden yaitu sebanyak 20 atribut, dan skor 6 hanya diperoleh 7 

atribut dari total 27 atribut yang ada. Adapun skor terkecil terdapat pada atribut: 

“Bagian secara rutin melakukan monitoring atas pelaksanaan kerja sama” 

Berdasarkan hal tersebut maka Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama perlu lebih 

meningkatkan kinerja dalam hal monitoring pelaksanaan kerja sama di internal KPPU. 

Sedangkan skor tertinggi dimiliki atribut: 

“Terbuka kesempatan yang luas untuk mengajukan usulan kerja sama domestik/internasional 

kepada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama (selanjutnya disebut Biro)” 

Kondisi ini sama menunjukkan bahwa internal KPPU memiliki persepsi sangat puas atas 

kesempatan untuk mengajukan usulan kerja sama domestik maupun internasional kepada Biro 

Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama. Tabel 9 berikut ini menampilkan skor tiap atribut di 

kategori internal secara lengkap. 

 Tabel 9. Skor Atribut dan Nilai Kategori Internal 

No Atribut Skor 

1 Bagian Kerja Sama (selanjutnya disebut Bagian) memiliki 
inisiatif yang baik untuk memulai pembuatan suatu kerja sama 

5,88 

2 Terbuka kesempatan yang luas untuk mengajukan usulan kerja 
sama domestik/internasional kepada Biro Hubungan 
Masyarakat dan Kerja Sama (selanjutnya disebut Biro) 

6,33 

3 Terdapat mekanisme yang jelas dalam pengajuan usulan kerja 
sama kepada Biro 

5,67 

4 
Terdapat tindak lanjut yang transparan atas usulan kerja sama 
yang Bapak/Ibu sampaikan 

5,92 

5 
Bagian mengkoordinasikan dan memfasilitasi dengan baik 
masukan atas kerja sama  

6,04 

6 

Informasi mengenai proses atau perkembangan penyusunan 
naskah kerja sama mudah untuk diketahui 

5,92 

7 
Bagian terbuka untuk menjelaskan isi pasal dalam naskah kerja 
sama yang disusun 

6,00 

8 

Pimpinan Komisi atau Rapat Koordinasi terlibat dalam 
pemberian masukan atau pengambilan keputusan atas 
cakupan/isi naskah kerja sama 

5,96 

9 

Informasi terkait naskah kerja sama yang sudah disepakati 
oleh KPPU didistribusikan secara terbuka atau menyeluruh 
kepada internal KPPU 

5,50 

10 

Bagian akomodatif dalam memfasilitasi perbaikan atau 
penambahan isi naskah kerja sama yang Bapak/Ibu sampaikan 

6,04 

11 
Bapak/Ibu mudah menghubungi Bagian terkait pelaksanaan 
kerja sama 

6,25 
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No Atribut Skor 

12 
Bapak/Ibu mudah menghubungi Pejabat Penghubung atau 
Mitra terkait pelaksanaan kerja sama 

5,75 

13 
Bagian membantu koordinasi pelaksanaan program dalam 
naskah kerja sama dengan baik 

5,96 

14 

Bagian dinilai mampu menjaga data/informasi rahasia yang 
diminta/ atau diperoleh/ atau dihasilkan Bapak/Ibu melalui 
kerja sama 

6,04 

15 
Bagian secara rutin melakukan monitoring atas pelaksanaan 
kerja sama 

5,25 

16 
Bagian mengakomodasi dan menindaklanjuti masukan 
Bapak/Ibu atas pelaksanaan kerja sama 

5,83 

17 
Kerja sama yang dibuat dan disepakati, telah sejalan dengan 
rencana strategis KPPU 

5,88 

18 
Kerja sama yang dibuat dan disepakati, telah sesuai dengan 
kebutuhan Komisi atau Unit Bapak/Ibu 

5,67 

19 

Kerja sama yang dibuat dapat dilaksanakan dengan sumber 
daya yang tersedia di KPPU dan Unit Bapak/Ibu 

5,88 

20 
Pelaksanaan kerja sama dirasakan telah sesuai dengan ruang 
lingkup yang disepakati 

5,67 

21 
Bapak/Ibu dapat dengan mudah memperoleh naskah kerja 
sama dari Bagian 

6,08 

22 
Bapak/Ibu dapat dengan mudah memahami isi substansi 
naskah kerja sama 

5,75 

23 
Kerja sama yang ada dirasakan mampu mendukung tugas 
penegakan hukum KPPU 

5,42 

24 
Kerja sama yang ada dirasakan mampu meningkatkan sumber 
akses data dan informasi bagi KPPU 

5,54 

25 

Kerja sama yang ada dirasakan mampu mempermudah upaya 
diseminasi persaingan usaha kepada pemangku kepentingan 

5,79 

26 

Kerja sama yang ada dirasakan mampu membantu proses 
adopsi kebijakan persaingan usaha oleh Pemerintah Daerah 

5,71 

27 

Bapak/Ibu memiliki kebutuhan untuk melanjutkan kerja sama 
dan/atau mengembangkan cakupan kerja sama di masa 
mendatang 

5,83 

  SKOR 5,83 

Sumber: Data mentah, diolah  

 Berdasarkan skor atribut tersebut, maka dapat dihitung skor untuk Kategori Internal 

yaitu sebesar 5,83 dari skala 7 yang berarti “MEMUASKAN”. Penilaian tahap satu yaitu 

penilaian setiap kategori telah dilakukan. Tabel 10 berikut ini, menampilkan ringkasan dari 

penilaian atribut pada setiap kategori serta skor per kategori.  

 

 

.  

 



 

20 

 

Tabel 10. Ringkasan Hasil Penilaian Kategori 

No Kategori Atribut dengan Skor 
Terendah 

Atribut dengan Skor 
Tertinggi 

Nilai Kriteria 

   1 Kerja Sama 
Formal 
Internasional 

1. ICC was able to 
deliver materials 
which are 
related to 
competition 
issues in a 
comprehensive 
manner, at 
various 
international 
meetings or 
forums, dan 

2. The role and 
existence of ICC 
as well as 
Indonesian 
competition law 
/ policy were 
considered 
increasingly 
important in 
various 
international 
forums 

1. ICC was able to 
respond promptly to 
the requests for data 
and information 

2. The data and 
information 
provided by ICC was 
in accordance with 
your institution 
(hereinafter 
referred to as the 
Counterpart) 
expectations 

3. ICC was able to give 
a good response to 
the request for 
feedback or input 
from Counterpart 

4. Counterpart could 
easily contact ICC 
for communication 
and coordination 

5. The need to 
coordinate with ICC 
regarding with 
competition issues 
will be increased in 
the future 
 

 6,86 (Sangat 
Memuaskan) 

   2 Kerja Sama 
Informal 
Internasional 

The data and 
information provided 
by ICC was in 
accordance with your 
institution (hereinafter 
referred to as the 
Counterpart) 
expectations 
 
Data dan informasi 
yang disediakan oleh 
KPPU telah sesuai 
dengan harapan 
Bapak/Ibu 
 

Counterpart could 
easily contact ICC for 
communication and 
coordination 
 
Bapak/Ibu dapat 
dengan mudah 
menghubungi KPPU 
dalam upaya 
komunikasi dan 
koordinasi 

 6,53 (Sangat 
Memuaskan) 

  3 Kerja Sama 
Formal 
Domestik 

Terdapat tindak lanjut 
yang transparan atas 
usulan kerja sama yang 

Terbuka kesempatan 
yang luas untuk 
mengajukan usulan 

 6,16 (Sangat 
Memuaskan) 
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No Kategori Atribut dengan Skor 
Terendah 

Atribut dengan Skor 
Tertinggi 

Nilai Kriteria 

Bapak/Ibu sampaikan Kerja sama dengan 
KPPU 
 

 4 Internal Bagian secara rutin 
melakukan monitoring 
atas pelaksanaan kerja 
sama 

Terbuka kesempatan 
yang luas untuk 
mengajukan usulan 
kerja sama 
domestik/internasional 
kepada Biro Hubungan 
Masyarakat dan Kerja 
Sama (selanjutnya 
disebut Biro) 
 

 5,83 
(Memuaskan) 

Sumber: Data mentah, diolah  

 Dari tabel 10 tersebut dapat diketahui 3 dari 4 kategori memiliki nilai persepsi 

responden sangat memuaskan, dan hanya 1 kategori yaitu internal dengan kategori terendah 

dengan makna memuaskan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pihak eksternal 

terhadap kinerja Bagian Kerja Sama KPPU lebih tinggi secara keseluruhan, dibandingkan 

tingkat kepuasan pihak internal KPPU. Untuk itu, maka perbaikan ke arah internal dapat lebih 

ditingkatkan, sehingga tingkat kepuasan yang lebih baik dapat tercapai di masa datang. 

 Setelah seluruh kategori dinilai, selanjutnya dilakukan perhitungan Sub-Indeks 

Persepsi Kepuasan Kerja Sama Internasional dan Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama 

Domestik, berdasarkan penilaian kategori. Adapun perhitungan sub-indeks tersebut adalah 

sebagai berikut: 

3.2.2. Penilaian Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Sub-Indeks 
Persepsi Kepuasan Kerja Sama Internasional  

 Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab 2. Metodologi Penelitian, nilai Sub-Indeks 

Kerja Sama Domestik diperoleh dari nilai kategori Internal dan kategori Kerja Sama Formal 
Domestik. Untuk memperoleh nilai Sub-Indeks Kerja Sama Domestik, nilai dari kategori 

penyusun sub-indeks ini dikalikan dengan bobot berdasarkan jumlah responden masing-

masing kategori dan dijumlahkan. Adapun nilai akhirnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 11. Nilai Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerja sama Domestik 

No Kategori Jumlah Responden Bobot Nilai Kategori Sub-Indeks 
 

1 Internal 24 0,32 5,84 1,84 
 

2 Kerja sama 
Formal Domestik 

52 0,68 6,16 4,22 
 

Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik 6,06 

Sumber: Data mentah, diolah  

 Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik adalah 6,06 yang dapat diartikan 

sebagai “MEMUASKAN”. Selanjutnya, Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Internasional 

dihitung berdasarkan nilai dari kategori Kerja Sama Formal Internasional, Kerja Sama Informal  
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Internasional dan Internal. Nilai Sub-Indeks ini adalah nilai total dari nilai ketiga kategori 

setelah dikalikan dengan bobot berdasarkan jumlah responden ketiga kategori. Adapun 

hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel  12. Nilai Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerja sama Internasional 

Indeks per 
Segmentasi 

Jumlah 
Responden 

Bobot Nilai 
Kategori 

Nilai Kategori setelah 
Pembobotan 

Formal Internasional 2 0,04 6,86 0,28 

Informal 
Internasional 

23 0,47 6,53 3,06 

Internal 24 0,49 5,83 2,86 

Sub Indeks Kerja sama Internasional 6,20 

Sumber: Data mentah, diolah  

 Hasil dari perhitungan nilai Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Internasional 

adalah 6,20. Dalam skala 1 – 7, nilai 5,94 dapat diartikan sebagai ”SANGAT MEMUASKAN”. 

Kedua nilai dari Sub-Indeks tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai Indeks 

Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional. 

3.2.3. Penilaian Indeks Persepsi Kepuasan Kerja sama Domestik dan Internasional 

  Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional dihitung 

berdasarkan nilai dari dua Sub-Indeks pada bagian sebelumnya. Kedua nilai Sub-Indeks 

tersebut dirata-ratakan untuk memperoleh hasil akhir. Adapun hasilnya ditampilkan pada 

tabel 15 berikut ini: 

Tabel 13.  Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional 

No Sub-Indeks Nilai 

1 Kerja Sama Internasional 6,20 

2 Kerja Sama Domestik  6,06  

Nilai Indeks Persepsi Kepuaan Kerja Sama Domestik dan 
Internasional 

6,13 

Sumber: Data mentah, diolah  

  Perhitungan nilai Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional 

menghasilkan nilai 6,13 dan pada skala 1 – 7 ini dapat diartikan sebagai “MEMUASKAN”. Dari 

hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum, responden memiliki persepsi bahwa 

kerja sama yang dilakukan KPPU dengan berbagai Lembaga, telah memberikan hasil yang 

memuaskan baik aspek pengelolaan maupun manfaatnya. Nilai ini sangat baik, meskipun 

terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan oleh KPPU agar diperoleh tingkat kepuasan 

responden yang lebih baik di masa yang akan datang. Persepsi dari pihak internal KPPU 

merupakan faktor yang memiliki bobot besar, karena digunakan pada kedua jenis kerja sama, 

baik internasional maupun domestik. Oleh sebab itu, maka perbaikan faktor internal dapat 

menjadi fokus perbaikan pelaksanaan kerja sama oleh Bagian Kerja Sama KPPU di masa 

datang. 
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3.2.4. Perbandingan Indeks Persepsi Kerja Sama Domestik dan Internasional tahun 
2020 dan 2021 

Pada tabel 14 di bawah ini, dibandingkan nilai Indeks Persepsi Kerja Sama Domestik 

dan Internasional tahun 2020 dan 2021.  

Tabel 14.  Indeks Persepsi Kepuasan Kerja sama Domestik dan Internasional 

Faktor 2020 2021 

Kerja Sama Internasional 5,943 6,20 

Kerja Sama Domestik 5,938 6,07 

Indeks Akhir 5,940 6,13 

Sumber: Data mentah, diolah. 

 

  Berdasarkan hasil pada Tabel 14 di atas dapat diketahui bahwa nilai seluruh faktor 

baik kerja sama internasional, kerja sama domestik maupun nilai indeks akhir di tahun 2021 

lebih tinggi dibandingkan nilai pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa mitra kerja sama 

secara rata-rata memiliki persepsi yang lebih baik/tinggi terhadap kinerja Bagian Kerja Sama 

KPPU. Meskipun demikian, nilai indeks akhir 5,94 di tahun 2020 dan 6,13 di tahun 2021 masih 

berada pada wilayah kepuasan yang sama yaitu MEMUASKAN. Namun demikian, peningkatan 

nilai indeks secara keseluruhan di tahun 2021 perlu diapresiasi dan tetap perlu ditingkatkan 

sehingga dapat memasuki level sangat memuaskan di masa mendatang.  
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BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

1. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai Indeks Persepsi Kepuasan 

Domestik dan Internasional, dimana nilai indeks ini terdiri dari nilai Sub-Indeks 

Persepsi Kepuasan Domestik dan nilai Sub-Indeks Persepsi Kepuasan 

Internasional. Selanjutnya nilai Indeks ini akan menjadi acuan dari kinerja 

Bagian Kerja Sama, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama dalam 

pelaksanaan kerja sama antar Lembaga. 

2. Secara total terdapat 125 lembaga di luar KPPU baik Lembaga Domestik 

maupun Internasional dan 21 Unit Internal KPPU, yang telah dikirimkan 

kuesioner untuk kegiatan survey ini, dengan tingkat partisipasi total sebesar 

59%. Tingkat partisipasi tertinggi yaitu 100% berasal dari Unit Internal KPPU, 

lembaga yang terlibat Kerja Sama Formal Internasional dan lembaga yang 

terlibat kerja sama informal. Sedangkan tingkat partisipasi terendah adalah 

dari lembaga yang terlibat pada Kerja Sama Formal Domestik, dimana dari 112 

lembaga yang diminta mengisi kuesioner, hanya 52 yang merespon atau 

sebesar 46%. 

3. Total responden adalah 101 orang, dimana 77 orang berasal dari lembaga di 

luar KPPU dan 24 orang dari unit internal KPPU. Berdasarkan jenis lembaganya, 

maka responden eksternal terbanyak berasal dari Universitas dan Lembaga 

Negara yaitu masing-masing sejumlah 27 orang. Selanjutnya adalah dari 

Otoritas Persaingan Usaha Internasional sejumlah 12 orang,  Organisasi 

Internasional sebanyak 6 orang, Pemerintah Daerah/Provinsi sejumlah 4 orang, 

dan 1 orang dari Kedutaan Besar Negara Asing. 

4. Untuk dapat mengetahui nilai Sub-Indeks tersebut, responden memberikan 

skor penilaian terhadap atribut-atribut pada setiap kriteria kuesioner. Atribut 

dengan skor rata-rata terendah menunjukkan tingkat kepuasan terendah dari 

responden. 

5. Atribut dengan skor terendah pada setiap kategori menunjukkan hal-hal yang 

dapat ditingkatkan oleh KPPU. Adapun atribut dengan skor persepsi terendah 

pada setiap kategori adalah sebagai berikut: 

a. Kategori Kerja Sama Formal Internasional dengan skor 6.5 adalah “ICC was 
able to deliver materials which are related to competition issues in a 
comprehensive manner, at various international meetings or forums”, dan 

“The role and existence of ICC as well as Indonesian competition law / 
policy were considered increasingly important in various international 
forums” 

b. Kategori Kerja Sama Informal Internasional dengan skor 6,43 adalah “The 
data and information provided by ICC was in accordance with your 
institution (hereinafter referred to as the Counterpart) expectations”/Data 
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dan informasi yang disediakan oleh KPPU telah sesuai dengan harapan 

Bapak/Ibu 

c. Kategori Kerja sama Formal Domestik dengan Skor terendah yaitu 5,94 

dimiliki oleh atribut: “Terdapat tindak lanjut yang transparan atas usulan 

kerja sama yang Bapak/Ibu sampaikan” 

d. Kategori Internal dengan skor terendah 5,25 yaitu pada atribut “Bagian 

secara rutin melakukan monitoring atas pelaksanaan kerja sama”.  

6. Adapun rincian atribut dengan nilai tertinggi adalah sebagai berikut: 

a. Kategori Kerja Sama Formal Internasional terdapat 5 dari 7 atribut dengan 

skor maksimal 7. 

Kategori Kerja Sama Informal Internasional dengan skor 6,74 adalah 

“Counterpart could easily contact ICC for communication and 
coordination”/ Bapak/Ibu dapat dengan mudah menghubungi KPPU dalam 

upaya komunikasi dan koordinasi 

b. Kategori Kerja sama Formal Domestik dengan skor 6,35 adalah “Terbuka 

kesempatan yang luas untuk mengajukan usulan kerja sama dengan KPPU” 

c. Kategori internal dengan skor 6,33, adalah “Terbuka kesempatan yang luas 

untuk mengajukan usulan kerja sama domestik/internasional kepada Biro 

Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama (selanjutnya disebut Biro)” 

7. Nilai dari Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Internasional adalah 6,20 

yang berarti “SANGAT MEMUASKAN”, dan nilai Sub-Indeks Persepsi Kepuasan 

Kerja Sama Domestik yaitu 6,06 yang memiliki arti ”MEMUASKAN”.  

8. Perhitungan nilai Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan 

Internasional menghasilkan nilai akhir 6,13 atau “MEMUASKAN”. Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa responden memiliki persepsi bahwa kerja 

sama yang dilakukan KPPU dengan berbagai Lembaga mitra, telah terlaksana 

dengan memuaskan baik dari aspek pengelolaan maupun manfaatnya. Nilai 

indeks tersebut menunjukkan hasil yang baik, meskipun terdapat beberapa hal 

yang dapat ditingkatkan oleh KPPU agar diperoleh tingkat kepuasan responden 

yang lebih tinggi di masa datang.  

 

9. Perbandingan nilai indeks tahun 2020 dengan 2021 menunjukkan bahwa nilai 

indeks tahun 2021 lebih tinggi dibanding tahun 2020 yaitu 6,13 dibanding 5,94. 

Hal ini berarti bahwa tingkat kepuasan mitra di tahun 2021 lebih baik 

dibanding dengan tahun 2020 meskipun masih dalam kategori hasil yang sama 

yaitu “MEMUASKAN”. 

4.2. Saran 

1. Untuk dapat meningkatkan kinerja kerja sama KPPU di masa datang, maka KPPU 

perlu untuk memperbaiki beberapa faktor sebagai berikut: 
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a. Kerja Sama Formal Internasional: meningkatkan kualitas materi yang 

disampaikan serta meningkatkan peran KPPU dalam berbagai forum 

internasional.  

b. Kerja Sama Informal Internasional: meningkatkan kesesuaian data yang 

disampaikan dengan kebutuhan mitra, sepanjang masih sesuai dengan 

lingkup yang disepakati bersama.  

c. Kerja sama Formal Domestik: meningkatkan transparansi atas usulan kerja 

sama yang disampaikan mitra.  

d. Bagi Internal KPPU: meningkatkan monitoring rutin pelaksanaan kerja sama.   

2. Berdasarkan nilai kategori, dimana kategori internal memiliki indeks kepuasan 

terendah, maka Bagian Kerja Sama KPPU dapat memfokuskan perbaikan kinerja 

kerja sama pada kategori Internal KPPU.  

3. Tingkat partisipasi mitra domestik dalam survey penyusunan Indeks Persepsi 

Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional pada tahun 2021 ini lebih baik 

dibandingkan tahun 2020. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan 

partisipasi dari lembaga domestik yang terlibat dalam Kerja Sama Formal 

Domestik sehingga dapat diperoleh hasil survey yang lebih baik di masa datang, 

masih tetap perlu dilakukan. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1. KUESIONER 

1. KUESIONER KERJA SAMA FORMAL DOMESTIK  
 

SURVEY PERSPEKTIF ATAS PENGELOLAAN KERJA SAMA KPPU 

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama 

Tahun 2021 

   

TENTANG SURVEY 

Survey Perspektif atas Pengelolaan Kerja Sama di KPPU merupakan survey yang 

ditujukan untuk mengukur perspektif pemangku kepentingan atas pengelolaan kerja 

sama yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), baik berupa 

kerja sama dalam negeri, maupun luar negeri. Pengelolaan tersebut mencakup 

berbagai aspek seperti perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, 

dan pengembangan kerja sama yang dilakukan. Survey ini akan menghasilkan suatu 

indeks atas kerja sama dalam dan luar negeri di KPPU, yang akan menjadi salah satu 

indikator kinerja utama pada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, khususnya 

Bagian Kerja Sama di Sekretariat KPPU. 

METODE SURVEY 

Survey ini menggunakan Metode Survey Online dengan Skala 1-7 dengan klasifikasi 

sebagai berikut: 

(1) Sangat tidak setuju; (2) Tidak setuju; (3) Agak tidak setuju; (4) Netral; (5) Agak 

setuju (6) Setuju; (7) Sangat setuju. 

PERANAN RESPONDEN 

Survey ini memuat 22 (dua puluh dua) pertanyaan dan dapat diselesaikan dalam 

waktu sekitar 5 menit. Peranan Bapak/Ibu dalam meluangkan waktu 5 menit untuk 

melengkapi survey ini adalah SANGAT PENTING dan akan menentukan arah 

pengelolaan kerja sama di KPPU ke depan. Untuk itu, kami sangat mengharapkan 

pendapat Bapak/Ibu berdasarkan pengalaman yang dirasakan terkait pengelolaan 

kerja sama di KPPU.  

Untuk pertanyaan lebih lanjut atas survey ini, mohon menghubungi email 

kerjasama@kppu.go.id. Atas kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

Salam hormat, 

Deswin Nur 
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama 
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A. PROFIL RESPONDEN 

 

Nama  : 

Organisasi : 

Jabatan  : 

E-mail  : 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN 

 
No Pertanyaan Skala 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 
setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

1 KPPU memiliki 
inisiatif yang baik 
untuk memulai 
pembuatan suatu 
kerja sama  

       

2 Terbuka 
kesempatan yang 
luas untuk 
mengajukan usulan 
Kerja sama dengan 
KPPU  

       

3 Terdapat 
mekanisme yang 
jelas dalam 
pengajuan usulan 
kerja sama kepada 
KPPU  

       

4 Terdapat tindak 
lanjut yang 
transparan atas 
usulan kerja sama 
yang Bapak/Ibu 
sampaikan  

       

5 KPPU 
mengkoordinasikan 
dan memfasilitasi 
dengan baik 
masukan atas kerja 
sama   

       

6 Institusi Bapak/Ibu 
(selanjutnya 
disebut Mitra) 
mudah untuk 
mengetahui 
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No Pertanyaan Skala 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 
setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

informasi mengenai 
proses atau 
perkembangan 
penyusunan naskah 
kerja sama   

7 KPPU terbuka 
untuk menjelaskan 
isi pasal dalam 
naskah kerja sama 
yang disusun  

       

8 KPPU akomodatif 
dalam memfasilitasi 
perbaikan dan 
penambahan isi 
naskah kerja sama 
yang Bapak/Ibu 
sampaikan   

       

9 Mitra dapat dengan 
mudah 
menghubungi KPPU 
dalam pelaksanaan 
kerja sama 
  

       

10 KPPU membantu 
koordinasi 
pelaksanaan 
program kerja sama 
dengan baik  

       

11 KPPU dinilai 
mampu merespon 
permintaan 
data/informasi 
terkait pelaksanaan 
kerja sama dengan 
cepat 

       

12 KPPU dirasakan 
mampu menjaga 
data/informasi 
rahasia yang 
diminta atau 
dihasilkan melalui 
kerja sama  

       

13 KPPU dirasakan 
memiliki inisiatif 
untuk melakukan 
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No Pertanyaan Skala 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 
setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

monitoring atas 
pelaksanaan kerja 
sama  

14 KPPU 
mengakomodasi 
dan 
menindaklanjuti 
masukan Mitra atas 
pelaksanaan kerja 
sama  

       

 
C. ASPEK MANFAAT 
 

No Pertanyaan Skala 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 

setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

15 Kerja sama yang 
dibuat dan 
disepakati, 
berkontribusi 
dalam 
mendukung 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi 
lembaga Mitra  

       

16 Kerja sama yang 
dibuat dan 
disepakati, telah 
sesuai dengan 
kebutuhan Mitra  

       

17 Mitra dapat 
melaksanakan 
kerja sama yang 
disepakati dengan 
sumber daya yang 
dimiliki  

       

18 Pelaksanaan kerja 
sama, sesuai 
dengan ruang 
lingkup yang 
disepakati  
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No Pertanyaan Skala 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 

setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

19 Mitra dapat 
dengan mudah 
memperoleh 
naskah kerja sama   

       

20 Mitra dapat 
dengan mudah 
memahami isi 
substansi naskah 
kerja sama   

       

21 Mitra merasakan 
manfaat dari kerja 
sama dengan 
KPPU  

       

22 Mitra memiliki 
kebutuhan untuk 
melanjutkan kerja 
sama dan/atau 
mengembangkan 
cakupan kerja 
sama di masa 
mendatang  

       

       

PENUTUP 

Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menyelesaikan survey ini. Tinjauan 

(preview) atas isian survey akan disampaikan melalui e-mail yang Bapak/Ibu tuliskan 

pada awal survey. Keseluruhan hasil survey akan dikompilasi dan dianalisa untuk 

dituangkan ke dalam suatu laporan hasil survey. Ditargetkan laporan tersebut akan 

tersedia pada akhir Desember 2021. Jika Bapak/Ibu ingin mengetahui ringkasan hasil 

survey tersebut, dapat dilihat pada laman resmi KPPU (www.kppu.go.id), khususnya 

pada sub-menu Profil/Mitra Kerja mulai pertengahan Januari 2022. 

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu. 
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2. KUESIONER KERJA SAMA FORMAL INTERNASIONAL  

 

SURVEY FOR PERSPECTIVE ON THE MANAGEMENT OF COOPERATION IN ICC/KPPU 
Bureau For Public Relations and Cooperation 

Year 2021 

 
INTRODUCTION 
 
ABOUT THE SURVEY 
The Survey on Management of Cooperation is a survey aim at measuring stakeholder 

perspectives on the management of cooperation carried out by the ICC with its 
counterparts. This management aspects includes communication and coordination, 
information dissemination and benefit. This survey will produce an index for 

international cooperation, which will become one of the main performance indicators 
of the Bureau for Public Relations and Cooperation, particularly the Cooperation 
Division. 
 
METHOD OF SURVEY 

This survey uses the Online Survey Method with a scale of 1-7 with the following 
classifications: 
(1) Strongly disagree; (2) Disagree; (3) Somewhat disagree; (4) Neutral; (5) Somewhat 

agree (6) Agree; (7) Strongly agree. 
 
ROLE OF RESPONDENTS 

This survey contains 7 (seven) questions and can be completed in about 2 minutes. 
Your role in taking 2 minutes to complete this survey is VERY IMPORTANT and will 

determine the direction of future management of cooperation at ICC. For that reason, 
we sincerely hope that you contribute your opinions, which are based on your 
experiences. For further questions regarding this survey, please contact ICC’s 
Cooperation Division (international@kppu.go.id) with a copy to 
enno.wiranti@gmail.com. We highly extend our appreciation for your willingness to 
conduct this survey. 

 
Warm regards, 

Nur, Deswin  
Head for the Bureau of Public Relations and Cooperation    
 
 
A. RESPONDENT PROFILE 
 
Name  :  

Organization : 
Position : 
E-mail  : 
 

No Statement Scale 
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Strongly 
disagree 

Disagree Somewhat 
disagree 

Neutral Some
what 
agree 

Agree Strongly 
agree 

1 ICC was able to 
respond promptly 
to the requests for 
data and 
information  

       

2 The data and 
information 
provided by ICC 
was in accordance 
with your 
institution 
(hereinafter 
referred to as the 
Counterpart) 
expectations 
 

       

3 ICC was able to give 
a good respond to 
the request for 
feedback or input 
from Counterpart  

       

4 Counterpart could 
easily contact ICC 
for communication 
and coordination  
 

       

5 ICC was able to 
deliver materials 
which are related to 
competition issues 
in a comprehensive 
manner, at various 
international 
meetings or forums 
 

       

6 The role and 
existence of ICC 
as well as 
Indonesian 
competition law 
/ policy were 
considered 
increasingly 
important in 
various 
international 
forums 
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No Statement Scale 

Strongly 
disagree 

Disagree Somewhat 
disagree 

Neutral Some
what 
agree 

Agree Strongly 
agree 

 

7 The need to 
coordinate with ICC 
regarding with 
competition issues 
will be increased in 
the future 
 

       

   
 
CLOSING 
Thank you for taking the time to complete this survey. A preview of the survey will be 
submitted via e-mail that you wrote at the beginning of the survey. The entire survey 

results will be compiled and analyzed and to be included in a survey report. It is 
targeted that the report will be available by the end of December 2021. If you want to 

know the summary of survey results, it can be seen on the ICC’s official website 
(www.kppu.go.id), especially in the menu PROFIL and the sub-menu MITRA KERJA 
starting mid-January 2022. Our apology that the report will be in Bahasa Indonesia. 

Thank you for your attention. 

  
 
3. KUESIONER KERJA SAMA INFORMAL INTERNASIONAL (BAHASA INDONESIA) 

SURVEY PERSPEKTIF ATAS PENGELOLAAN KERJA SAMA KPPU 
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama 

Tahun 2021 
 
   
 
 
TENTANG SURVEY 
Survey Perspektif atas Pengelolaan Kerja Sama Informal di KPPU merupakan survey 
yang ditujukan untuk mengukur perspektif pemangku kepentingan atas pengelolaan 
kerja sama yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), baik 
berupa kerja sama dalam negeri, maupun luar negeri. Pengelolaan tersebut mencakup 
3 aspek yaitu komunikasi dan koordinasi, diseminasi informasi dan pengembangan 
kerja sama yang dilakukan. Survey ini akan menghasilkan suatu indeks atas kerja sama 
dalam dan luar negeri di KPPU, yang akan menjadi salah satu indikator kinerja utama 
pada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, khususnya Bagian Kerja Sama di 
Sekretariat KPPU. 
 
METODE SURVEY 
Survey ini menggunakan Metode Survey Online dengan Skala 1-7 dengan klasifikasi 
sebagai berikut: 
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(1) Sangat tidak setuju; (2) Tidak setuju; (3) Agak tidak setuju; (4) Netral; (5) Agak 
setuju (6) Setuju; (7) Sangat setuju. 
 
PERANAN RESPONDEN 
Survey ini memuat 7 (tujuh) pertanyaan dan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2 
menit. Peranan Bapak/Ibu dalam meluangkan waktu 2 menit untuk melengkapi survey 
ini adalah SANGAT PENTING dan akan menentukan arah pengelolaan kerja sama di 
KPPU ke depan. Untuk itu, kami sangat mengharapkan pendapat Bapak/Ibu 
berdasarkan pengalaman yang dirasakan terkait pengelolaan kerja sama di KPPU.  
 
Untuk pertanyaan lebih lanjut atas survey ini, mohon menghubungi Bagian Kerja Sama 
KPPU (international@kppu.go.id) dengan copy kepada enno.wiranti@gmail.com. Atas 
kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 
 
Salam hormat, 
Deswin Nur 
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama 
   
A. PROFIL RESPONDEN 
 
Nama  : 
Organisasi : 
Jabatan  : 
E-mail  : 
 
B. PERTANYAAN 

 
No Atribut Skala 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 
setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju  

1 KPPU mampu 
merespon dengan 
cepat permintaan data 
dan informasi  
 

       

2 Data dan informasi 
yang disediakan oleh 
KPPU telah sesuai 
dengan harapan 
Bapak/Ibu  

       

3 KPPU mampu 
merespon dengan baik 
permintaan tanggapan 
atau masukan dari 
Bapak/Ibu 
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No Atribut Skala 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 
setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju  

4 Bapak/Ibu dapat 
dengan mudah 
menghubungi KPPU 
dalam upaya 
komunikasi dan 
koordinasi 
 

       

5 KPPU mampu 
menyampaikan materi 
terkait persaingan 
usaha secara 
komprehensif pada 
berbagai pertemuan 
atau forum 
internasional 
 

       

6 Peranan dan 
keberadaan KPPU 
serta 
hukum/kebijakan 
persaingan usaha 
Indonesia dinilai 
semakin penting 
dalam berbagai forum 
internasional 
 

       

7 Kebutuhan untuk 
berkoordinasi dengan 
KPPU terkait isu 
persaingan usaha akan 
meningkat di masa 
mendatang 
 

       

 
PENUTUP 
 
Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menyelesaikan survey ini. Tinjauan 
(preview) atas isian survey akan disampaikan melalui e-mail yang Bapak/Ibu tuliskan 
pada awal survey. Keseluruhan hasil survey akan dikompilasi dan dianalisa untuk 
dituangkan ke dalam suatu laporan hasil survey. Ditargetkan laporan tersebut akan 
tersedia pada akhir Desember 2021. Jika Bapak/Ibu ingin mengetahui ringkasan hasil 
survey tersebut, dapat dilihat pada laman resmi KPPU (www.kppu.go.id), khususnya 
pada sub-menu Profil/Mitra Kerja mulai pertengahan Januari 2022. 
 
Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu. 
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4. KUESIONER KERJA SAMA INFORMAL INTERNASIONAL (BAHASA INGGRIS) 
 

INTRODUCTION 
SURVEY FOR PERSPECTIVE ON THE MANAGEMENT OF COOPERATION IN 

ICC/KPPU 
Bureau For Public Relations and Cooperation 

Year 2021 
 

ABOUT THE SURVEY 

The Survey on Management of Informal Cooperation is a survey aimed at measuring 

stakeholder perspectives on the management of cooperation carried out by the ICC 

with its international counterparts. This management includes three namely 

communication and coordination, information dissemination and developing the 

cooperation. This survey will produce an index for international informal cooperation, 

which will become one of the main performance indicators of the Bureau for Public 

Relations and Cooperation, particularly the Cooperation Division. 

METHOD OF SURVEY 

This survey uses the Online Survey Method with a scale of 1-7 with the following 

classifications: 

(1) Strongly disagree; (2) Disagree; (3) Somewhat disagree; (4) Neutral; (5) Somewhat 

agree (6) Agree; (7) Strongly agree. 

ROLE OF RESPONDENTS 

This survey contains 7 (seven) questions and can be completed in about 10 minutes. 

Your role in taking 10 minutes to complete this survey is VERY IMPORTANT and will 

determine the direction of future management of cooperation at ICC. For that reason, 

we sincerely hope that you contribute your opinions, which are based on your 

experiences. For further questions regarding this survey, please contact ICC’s 

Cooperation Division (international@kppu.go.id) with a copy to 

enno.wiranti@gmail.com. We highly extend our appreciation for your willingness to 

conduct this survey. 

Warm regards, 
 
Nur, Deswin  
Head for the Bureau of Public Relations and Cooperation  
   

A. RESPONDENT PROFILE 

Name  :  

Organization : 

Position  : 

E-mail  : 
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B. MANAGEMENT ASPECTS   

No Statement Scale 

Strongly 
disagree 

Disagree Somewhat 
disagree 

Neutral Some
what 
agree 

Agree Strongly 
agree 

1 ICC was able to 
respond promptly 
to the requests for 
data and 
information 

       

2 The data and 
information 
provided by ICC 
was in accordance 
with your 
institution 
(hereinafter 
referred to as the 
Counterpart) 
expectations 

       

3 ICC was able to 
respond well to the 
request for 
feedback or input 
from Counterpart. 

       

4 Counterpart could 
easily contact ICC 
for communication 
and coordination 
efforts 

       

5 ICC was able to 
deliver materials 
related to business 
competition 
comprehensively at 
various 
international 
meetings or forums 
 

       

6 The role and 
existence of ICC as 
well as Indonesian 
competition law / 
policy were 
considered 
increasingly 
important in 
various 
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No Statement Scale 

Strongly 
disagree 

Disagree Somewhat 
disagree 

Neutral Some
what 
agree 

Agree Strongly 
agree 

international 
forums 
 

7 The need to 
coordinate with ICC 
regarding with 
competition issues 
will be increased in 
the future 
 

       

 

CLOSING 

Thank you for taking the time to complete this survey. A preview of the survey will be 

submitted via e-mail that you wrote at the beginning of the survey. The entire survey 

results will be compiled and analyzed and to be included in a survey report. It is 

targeted that the report will be available by the end of December 2021. If you want to 

know the summary of survey results, it can be seen on the ICC’s official website 

(www.kppu.go.id), especially in the menu PROFIL and the sub-menu MITRA KERJA 

starting mid-January 2022. Our apology that the report will be in Bahasa Indonesia. 

Thank you for your attention. 

 

5. KUESIONER INTERNAL  

SURVEY PERSPEKTIF ATAS PENGELOLAAN KERJA SAMA KPPU 

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama 
Tahun 2021 

 

TENTANG SURVEY 

Survey Perspektif atas Pengelolaan Kerja Sama di KPPU merupakan survey yang 
ditujukan untuk mengukur perspektif pemangku kepentingan atas pengelolaan  
 
kerja sama yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 
baik berupa kerja sama dalam negeri, maupun luar negeri. Pengelolaan tersebut 
mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi, dan pengembangan kerja sama yang dilakukan. Survey 
ini akan menghasilkan suatu indeks atas kerja sama dalam dan luar negeri di 
KPPU, yang akan menjadi salah satu indikator kinerja utama pada Biro 
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, khususnya Bagian Kerja Sama di 
Sekretariat KPPU. 
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METODE SURVEY 
 
Survey ini menggunakan Metode Survey Online dengan Skala 1-7 dengan 
klasifikasi sebagai berikut: 
(1) Sangat tidak setuju; (2) Tidak setuju; (3) Agak tidak setuju; (4) Netral; (5) 
Agak setuju  
(6) Setuju; (7) Sangat setuju. 
 
PERANAN RESPONDEN 
 
Survey ini memuat 27 (dua puluh tujuh) pertanyaan dan dapat diselesaikan 
dalam waktu sekitar 5 menit. Peranan Bapak/Ibu dalam meluangkan waktu 5 
menit untuk melengkapi survey ini adalah SANGAT PENTING dalam 
menentukan arah pengelolaan kerja sama di KPPU ke depan. Untuk itu, kami 
sangat mengharapkan pendapat Bapak/Ibu berdasarkan pengalaman yang 
dirasakan terkait pengelolaan (baik itu perencanaan, penyusunan, diseminasi, 
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi) kerja sama di KPPU.  
 
Untuk pertanyaan lebih lanjut atas survey ini, mohon menghubungi Bagian 
Kerja Sama. Atas kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 
 
 
Salam hormat, 
Deswin Nur 
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama 

A. PROFIL RESPONDEN 
 
Nama  : 
Organisasi : 
Jabatan : 
E-mail  : 
 

B. ASPEK PENGELOLAAN 

No Pertanyaan Skala 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 
setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

1 Bagian Kerja Sama 
(selanjutnya 
disebut Bagian) 
memiliki inisiatif 
yang baik untuk 
memulai 
pembuatan suatu 
kerja sama  
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No Pertanyaan Skala 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 
setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

2 Terbuka 
kesempatan yang 
luas untuk 
mengajukan usulan 
kerja sama 
domestik/internasi
onal kepada Biro 
Hubungan 
Masyarakat dan 
Kerja Sama 
(selanjutnya 
disebut Biro)  

       

3 Terdapat 
mekanisme yang 
jelas dalam 
pengajuan usulan 
kerja sama kepada 
Biro  

       

4 Terdapat tindak 
lanjut yang 
transparan atas 
usulan kerja sama 
yang Bapak/Ibu 
sampaikan  

       

5 Bagian 
mengkoordinasikan 
dan memfasilitasi 
dengan baik 
masukan atas kerja 
sama   

       

6 Informasi mengenai 
proses atau 
perkembangan 
penyusunan naskah 
kerja sama mudah 
untuk diketahui 

       

7 Bagian terbuka 
untuk menjelaskan 
isi pasal dalam 
naskah kerja sama 
yang disusun  

       

8 Pimpinan Komisi 
atau Rapat 
Koordinasi terlibat 
dalam pemberian 
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No Pertanyaan Skala 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 
setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

masukan atau 
pengambilan 
keputusan atas 
cakupan/isi naskah 
kerja sama  

9 Informasi terkait 
naskah kerja sama 
yang sudah 
disepakati oleh 
KPPU 
didistribusikan 
secara terbuka atau 
menyeluruh kepada 
internal KPPU  

       

10 Bagian akomodatif 
dalam memfasilitasi 
perbaikan atau 
penambahan isi 
naskah kerja sama 
yang Bapak/Ibu 
sampaikan  

       

11 Bapak/Ibu mudah 
menghubungi 
Bagian terkait 
pelaksanaan kerja 
sama  

       

12 Bapak/Ibu mudah 
menghubungi 
Pejabat 
Penghubung atau 
Mitra terkait 
pelaksanaan kerja 
sama  

       

13 Bagian membantu 
koordinasi 
pelaksanaan 
program dalam 
naskah kerja sama 
dengan baik  

       

14 Bagian dinilai 
mampu menjaga 
data/informasi 
rahasia yang 
diminta/ diperoleh/ 
dihasilkan 
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No Pertanyaan Skala 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 
setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

Bapak/Ibu melalui 
kerja sama  

15 Bagian secara rutin 
melakukan 
monitoring atas 
pelaksanaan kerja 
sama  

       

16 Bagian 
mengakomodasi 
dan 
menindaklanjuti  
masukan Bapak/Ibu 
atas pelaksanaan 
kerja sama  

       

 
C. ASPEK MANFAAT 

No Pertanyaan Skala 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 
setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

17 Kerja sama yang 
dibuat dan 
disepakati, telah 
sejalan dengan 
rencana strategis 
KPPU  

       

18 Kerja sama yang 
dibuat dan 
disepakati, telah 
sesuai dengan 
kebutuhan Komisi 
atau Unit Bapak/Ibu  

       

19 Kerja sama yang 
dibuat dapat 
dilaksanakan 
dengan Sumber 
Daya yang tersedia 
di KPPU dan Unit 
Bapak/Ibu  

       

20 Pelaksanaan kerja 
sama dirasakan 
telah sesuai dengan 
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No Pertanyaan Skala 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 
setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

ruang lingkup yang 
disepakati  

21 Bapak/Ibu dapat 
dengan mudah 
memperoleh naskah 
kerja sama dari 
Bagian  

       

22 Bapak/Ibu dapat 
dengan mudah 
memahami isi 
substansi naskah 
kerja sama  

       

23 Kerja sama yang 
ada dirasakan 
mampu mendukung 
tugas penegakan 
hukum KPPU  

       

24 Kerja sama yang 
ada dirasakan 
mampu 
meningkatkan 
sumber akses data 
dan informasi bagi 
KPPU  

       

25 Kerja sama yang 
ada dirasakan 
mampu 
mempermudah 
upaya diseminasi 
persaingan usaha 
kepada pemangku 
kepentingan  

       

26 Kerja sama yang 
ada dirasakan 
mampu membantu 
proses adopsi 
kebijakan 
persaingan usaha 
oleh Pemerintah 
Daerah  
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No Pertanyaan Skala 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 
setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

27 Bapak/Ibu memiliki 
kebutuhan untuk 
melanjutkan kerja 
sama dan/atau 
mengembangkan 
cakupan kerja sama 
di masa mendatang  

       

 
 
PENUTUP 
 
Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menyelesaikan survey ini. 
Tinjauan (preview) atas isian survey akan disampaikan melalui e-mail yang 
Bapak/Ibu tuliskan pada awal survey. Keseluruhan hasil survey akan 
dikompilasi dan dianalisa untuk dituangkan ke dalam suatu laporan hasil 
survey. Ditargetkan laporan tersebut akan tersedia pada akhir Desember 2021. 
Jika Bapak/Ibu ingin mengetahui ringkasan hasil survey tersebut, dapat dilihat 
pada laman resmi KPPU (www.kppu.go.id), khususnya pada sub-menu 
Profil/Mitra Kerja mulai pertengahan Januari 2022. 
 
Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu. 
 

http://www.kppu.go.id/
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LAMPIRAN 2. PROFIL RESPONDEN 

1. Responden Kerja Sama Formal Internasional 

No Name Organization Position Email Address 

1 Sophie CHEN Taiwan Fair Trade 

Commission 

International 

Officer 

sfchen@ftc.gov.tw 

2 Eugene Chen Competition and 

Consumer Commission of 

Singapore 

Senior Assistant 

Director 

eugene_chen@cccs.gov.sg 

 

2. Responden Kerja Sama Informal  

2.1. Internasional 

No Name Organization Position Email Address 

1 Kazuhide 
Numakami 

The Embassy Of 
Japan  

secretary kazuhide.numakami@mofa.go.jp 

2 Sarah Asean secretariat Senior officer sarah.firdaus@asean.org 

3 Jill Bacasmas Philippine 
Competition 
Commission 

Program Officer jvbacasmas@phcc.gov.ph 

4 Nik Burhan Malaysia 
Competition 
Commission 

Assistant Director burhan@mycc.gov.my  

5 Syairazi 
Aliman 

Malaysia 
Competition 
Commission 

Assistant Director syairazi@mycc.gov.my  

6 Nur Lydiya 
Irdina Binti 
Naushad 

Malaysia 
Competition 
Commission 

Assistant Director irdina@mycc.gov.my  

7 Naqila Puaad Malaysia 
Competition 
Commission 

Assistant Director naqila@mycc.gov.my  

8 Matthew 
Wong 

Hong Kong 
Competition 
Commission 

Senior Adviser MatthewWong@compcomm.hk 

9 Yasushi 
HIGANO 

Japan Fair Trade 
Commission 

Assistant Director yasushi_higano224v@jftc.go.jp 

10 Suguru 
Yamada 

Japan Fair Trade 
Commission 
(JFTC) 

Senior Planning 
Officer, 
International 
Affairs Division 

suguru_yamada081m@jftc.go.jp 

11 Yukiko 
Sakuma 

Japan Fair Trade 
Commission 
(JFTC) 

Deputy Director, 
International 
Affairs Division 

yukiko_sakuma003k@jftc.go.jp 

12 Amika 
Sakamoto 

Japan Fair Trade 
Commission 
(JFTC) 

Official, 
International 
Affairs Division 

amika_sakamoto907r@jftc.go.jp 

13 Leni Papa OECD Consultant  papa.mlp@gmail.com  

mailto:burhan@mycc.gov.my
mailto:syairazi@mycc.gov.my
mailto:irdina@mycc.gov.my
mailto:naqila@mycc.gov.my
mailto:papa.mlp@gmail.com
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No Name Organization Position Email Address 

14 Karina Utari ASEAN 
Secretariat 

Competition 
Policy and Law 
Officer 

karina.utari@asean.org 

15 Looi Teck 
Kheong  

Asean Secretariat  Head, 
Competition, 
Consumer 
Protection and 
Intellectual 
Property Rights 
Division  

looi.kheong@asean.org 

 

2.2. Domestik 

No Nama Organisasi Jabatan Email Address 

1 
 

Winda 
Ismaharli 

Kementerian 
Perdagangan 

Subkoordinator 
Mitra Asia 
Selatan, Pasifik 
dan Timur 
Tengah 

windaismaharli.azis@gmail.com 

2 Flavianus D 
Melsasail 

Kemenko 
Perekonomian 

Analis 
Perekonomian 

flavianus.ekon@gmail.com  

3 Cizelia 
Fesalica 

Kemenko 
Perekonomian 

staff KSE 
Australia 

cizeliafesalica.ekon@gmail.com 

4 Bejani Putri 
Sisiw 

Kemenko 
Perekonomian 

Staf Kerja Sama 
Ekonomi Internal 
ASEAN 

bejanisisw@ekon.go.id  

5 Lusyana 
Halmiati 

Kementerian 
Perdagangan 

Negosiator 
Perdagangan Ahli 
Muda 

lusyana.halmiati@kemendag.go.id 

6 Nunik 
Kristiani 

PROSPERA Deputy 
Operations 
Manager 

nunik.kristiani@prospera.or.id 

7 ika 
yulistyawati 

kementerian 
perdagangan 

negosiator 
perdagangan ahli 
madya 

ika.yulis@kemendag.go.id  

8 Elyfirma 
Duma 

JICA Indonesia 
Office 

Program Officer Elyfirma-Duma@jica.go.jp  

 

mailto:flavianus.ekon@gmail.com
mailto:bejanisisw@ekon.go.id
mailto:ika.yulis@kemendag.go.id
mailto:Elyfirma-Duma@jica.go.jp
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3. Responden Kerja Sama Formal Domestik 

No Nama Organisasi Jabatan Email Address 

1 Endah Hartatu Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia 

Manajer Kerjasama endahhar@ui.ac.id 

2 Fitri Hastuti Universitas 
Padjadjaran 

Kaprodi Ilmu 
Ekonomi 

fitri.hastuti@unpad
.ac.id 

3 Azman Mendale Direktorat Jenderal 
Pajak 

Pelaksana azman.mondial@g
mail.com 

4 Sumitro Budi R Universitas Jenderal 
Soedirman 

SubKoordinator 
Layanan Kerjasama 

kerjasama@unsoed
.ac.id 

5 Marten Datun Kasubbag martensalenda@g
mail.com 

6 Adhitya Budi 
Laksana 

Lembaga 
Administrasi Negara 

Analis Kebijakan 
Muda selaku 
Subkoordinator Kerja 
Sama 

adhityalaksana@g
mail.com 

7 Abdurrakhman 
Alhakim 

Universitas 
Internasional Batam 

Staf Biro Humas UIB alhakim@uib.ac.id 

8 Rhido Jusmadi LPPM Universitas 
Trunojoyo Madura 

Dosen & Peneliti rhido.jusmadi@tru
nojoyo.ac.id 

9 Demson Tiopan Universitas Kristen 
Maranatha 

Ketua Program Studi demson.tiopan@g
mail.com 

10 Siti Komalasari, 
S.Sos.M.Si. 

Perguruan Tinggi 
UNISBA 

Kepala Bagian Kerja 
Sama 

sitikomalasari339
@gmail.com 

11 Ponco Widodo Biro Perekonomian 
Jabar 

Kasubag. Indag dan 
KUK 

poncowidodo234@
gmail.com 

12 Moh Nafri Universitas 
Muhammadiyah Palu 

Dosen mohnafri1990@gm
ail.com 

13 Rakhman Farisi Universitas Lambung 
Mangkurat 

Kepala 
Subkoordinator Kerja 
Sama 

rakhmanulm@gmai
l.com 

14 Syawal Universitas 
Muhammadiyah 
Parepare 

Kepala Kantor 
Kemitraan dan 
Urusan Internasional 

kui.umpar13@gmai
l.com 

15 Achmad Nurhakim BPKN RI Kasubbag Kerjasama 
dan Pengkajian 
Kelembagaan Dalam 
Negeri 

acm_hkm@yahoo.c
o.id 

16 Ragil bakti 
pamungkas 

Dukcapil kemendagri PNASN ragil181@gmail.co
m 

17 Nur Syamsiyah 
Harpanti 

Universitas Jember Wakil Koordinator 
Kerja Sama 

kerjasama@unej.ac.
id 

18 intan junita sari BPKN RI staff kerjasama dan 
pengkajian 
kelembagaan 

intanjunitasari200
@gmail.com 

19 Ari Syachrial Universitas 
Padjadjaran 

Koordinator Kerja 
Sama 

ari.syachrial@unpa
d.ac.id 

21 R.M. Aditiya 
Prabowo 

OJK Analis Junior aditiya.prabowo@o
jk.go.id 

22 Roosita Meilani 
Dewi 

CHED ITB Ahmad 
Dahlan Jakarta 

Kepala Pusat Studi roositamd05@gmai
l.com 

23 Pupung Faisal FH Unpad Dosen pupung.faisal@unp
ad.ac.id 
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No Nama Organisasi Jabatan Email Address 

24 M Noor Harisudin Fakultas Syariah UIN 
Kiai Haji Achmad 
Siddiq Jember 

Dekan mnharisudinuinjem
ber@gmail.com 

25 Syahrir, 
S.Pd.,M.Hum 

Universitas 
Muhammadiyah 
Palopo 

Kepala UPT Kantor 
Urusan Kerjasama 
dalam dan Luar 
Negeri 

syahrir@umpalopl.
ac.id 

26 Angga Badan Kebijakan 
Fiskal 

Kepala Subbidang 
Publikasi dan 
Layanan Informasi 

angga.wirastomo@
gmail.com 

27 Yanti Christine BPKN Staf yanti.christine@gm
ail.com 

28 Putu Ayu Sri 
Anggreni 

Universitas Udayana Sub. Koordinator putuayusria@gmail
.com 

29 Ali Afandi Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Timur 

Kasubag aliafandi.ind@gmai
l.com 

30 Edy Rusminandar, 
SE, MA. 

Lemhannas RI Pranata humas Ahli 
Madya 

edo_roesmin@yaho
o.co.id 

31 Dr Yudho Taruno 
Muryanto SH 
M.Hum 

Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 
(UNS) 

Dosen yudhotaruno@staff
.uns.ac.id 

32 Dhian Rahmad 
Yuliar 

Biro Perekonomian 
Setda Aceh 

Kasubbag LK & 
UMKM 

gonzalesdoit@gmai
l.com 

33 Rika suroningsih Unram Staf kerjasama rika.alfatha@gmail.
com 

34 ARIS SUTATMO Setda Kota 
Tangerang Selatan 

Kepala Sub Bagian 
Kerjasama 

kerjasama.tangsel
@gmail.com 

35 Rully Indrayana DIT 44 Kasubdit rindrayana75@gm
ail.com 

36 Sita Polri Paur 
Subbagkermadagri 

dagri.kerma@gmail
.com 

37 Made Windu Antara 
Kesiman 

Universitas 
Pendidikan Ganesha 

Kepala Badan 
Kerjasama dan 
Kehumasan 

antara.kesiman@u
ndiksha.ac.id 

38 Dri Sucipto, SH.,MH Fakultas Hukum 
Univ. 
Muhammadiyah 
luwuk 

Dekan Fakultas 
Hukum 

drisucipto25@gmai
l.com 

39 Joko Sulistiyono  DEKOPIN  DIREKTUR JARINGAN 
USAHA KOPERASI 
DEKOPIN 

joko.sulistiyo@yah
oo.co.id 

40 Dr.H.Kaharudin,SH.,
MH 

Fakultas Hukum 
Universitas Mataram 

Wakil Dekan Bidang 
Akademik 

fh@unram.ac.id 

41 Muamar Khadafi, 
S.Kom, MM 

Universitas 
Brawijaya 

Sub.Koordinator 
Kerjasama 

kerjasama@ub.ac.i
d 

42 vera hukor kemenkes analis kebijakan 
muda 

vasmahani@gmail.c
om 

43 Dr. Mohd. Heikal, 
SE., MM 

FEB Universitas 
Malikussaleh 

Dose  mohdheikal@unim
al.ac.id 

44 Dian Catur Rini ATR BPN Analis perencanaan 
dan kerja sama 

diancaturrini@gma
il.com 

45 Dr. jur. Udin 
Silalahi, SH. LL.M 

Universitas Pelita 
Harapan 

Ketua Laboratoriun 
Hukum FH UPH 

udin.silalahi@uph.e
du 
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No Nama Organisasi Jabatan Email Address 

46 Risma Yuliana Kementerian 
ATR/BPN 

Analis Perencanaan 
dan Kerja Sama 

kerjasama.atrbpn@
gmail.com 

47 Sabaruddin,SE.,MM Majelis Nasional 
KAHMI 

Ketua bidang 
Pariwisata,Ekraf dan 
Investasi 

dienhipmi75@gmai
l.com 

48 Aulia Rifai Unhas Dosen auliarifai73@yahoo
.com 

49 Amaliyah Fak Hukum Unhas Dosen amaliyah@unhas.ac
.id 

50 Kurniawan Zein PUSKAPU  Kepala Divisi Kajian 
dan Advokasi 

puskapu.indonesia
@gmail.com 

51 A Pahlevi BSSN Analis annas.nurezka@bss
n.go.id 

52 Ratnaningsih  Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah Prov. 
Jatim 

Kepala Seksi 
Produksi 

pru.diskopprovjati
m@gmail.com 

53 Lydia Gandini 
Triastuty 

Kementerian 
Koperasi dan UKM 

Kepala Sub Bagian 
Administrasi Kerja 
Sama 

lydia.gandini@gmai
l.com 

 

4. Responden Internal KPPU 

No Nama Unit Jabatan Email Address 

1 Erika Rovita 
Maharani 

Biro Hukum Kepala Bagian 
Perencaan dan 
Evaluasi 

reva.kppu@kppu.go.id 

2 Irene Erika 
Isabella 

Biro Perencanaan dan 
Keuangan 

Kepala Bagian 
Administrasi 

paswari@gmail.com 

3 Isty Prisniwi Biro Renkeu Kepala Bidang 
Penegakan Hukum 

agungdanendra26@gmail.
com 

4 Yogi S 
Wibowo 

Biro SDM dan Umum Kepala kantor ridhopamungkas@gmail.c
om 

5 Alia Saputri  Direktorat Advokasi 
Persaingan dan 
Kemitraan  

Kepala Kantor lili@kppu.go.id 

6 Diana Yoseva Direktorat Ekonomi Pengadministrasi 
Pertama 

andrian.irdiyanto@icc.go.i
d 

7 Mulyawan 
Ranamenggal
a 

Direktorat Ekonomi  KSPI mfaisal@kppu.go.id 

8 R. Frans 
Adiatma 

Direktorat Investigasi Kepala bidang 
kajian dan advokasi 
kanwil IV 

romyarya25@gmail.com 

9 Lelyana 
Mayasari 

Direktorat Kebijakan 
Persaingan 

Kepala Biro SDM 
dan Umum 

s.wibowo2010@gmail.com 

10 Helli 
Nurcahyo  

Direktorat Kebijakan 
Persaingan  

Investigator Utama 
Muda 

febby.kristantri@gmail.co
m 

11 Oka 
Halilintarsyah 

Direktorat 
Pengawasan 
Kemitraan 

Investigator Utama hncahyo@gmail.com 
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No Nama Unit Jabatan Email Address 

12 Reny 
Ismaryati 

Direktorat 
Penindakan 

Investigator Utama lelyanamayasari@gmail.co
m 

13 Ridho 
Pamungkas 

Kanwil I Medan Kepala Bagian 
Administrasi Kanwil 
VI 

dahlianatanur@yahoo.co.i
d 

14 Muriyat 
Sundewo 

Kanwil II KPPU 
Lampung 

Staf renesabelle@yahoo.co.id 

15 Lina Rosmiati Kanwil III Direktur mulyawan@kppu.go.id 

16 A.A.Gde 
Danendra 

Kanwil III Bandung Investigator Utama 
Pertama 

didiyoseva@gmail.com 

17 Romi 
Pradhana 
Aryo 

Kanwil IV Kepala Bagian 
Administrasi 

dewo_aza@yahoo.com 

18 Aidil adzhar 
rachman 

Kanwil V Kalimantan Kabag Perancangan 
Peraturan 

ermaharani@gmail.com 

19 Dahliana 
Tanur 

Kanwil VI Kabag admin sweetseptia@yahoo.co.id 

20 Septiana 
Winarpritanti  

Kanwil VII Investigator Utama 
Pertama 

aliasaputri@gmail.com 

21 Febby 
Kristantri 

Kepaniteraan Investigator Madya reny.kppu@gmail.com 

22 Dian Retno 
Mayang Sari 

Merger dan Akuisisi Investigator dian.r.mayangsari@gmail.c
om 

23 M Faisal SPI Investigator Utama 
Pertama 

fransadiatma@gmail.com 

24 Andrian 
Irdiyanto 

Unit Data dan 
Informasi 

Investigator oka@icc.go.id 
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LAMPIRAN 3. TABEL JAWABAN RESPONDEN  

Pada bagian ini akan disampaikan jawaban dari tiap responden per kategori. Adapun 

identitas responden adalah sesuai dengan no urut yang disampaikan pada Lampiran 2. 

Profil Responden. 

1. Kerja Sama Formal Internasional 

Atribut Responden 
ke 

Rata-
rata 

1 2 
1. ICC was able to respond promptly to the requests for data 
and information 7 7 7,00 
2. The data and information provided by ICC was in 
accordance with your institution (hereinafter referred to as 
the Counterpart) expectations 7 7 7,00 
3. ICC was able to give a good response to the request for 
feedback or input from Counterpart 7 7 7,00 
4. Counterpart could easily contact ICC for communication 
and coordination 7 7 7,00 
5. ICC was able to deliver materials which are related to 
competition issues in a comprehensive manner, at various 
international meetings or forums 6 7 6,50 
6. The role and existence of ICC as well as Indonesian 
competition law / policy were considered increasingly 
important in various international forums 6 7 6,50 
7. The need to coordinate with ICC regarding with 
competition issues will be increased in the future 7 7 7,00 

 Nilai Indikator     6,86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

2. Kerja Sama Informal 
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3. Internal 
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LAMPIRAN 4. HASIL PENGOLAHAN DATA 

 
1. Perhitungan Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerja 

sama Internasional 
Indeks per 
Segmentasi 

Jumlah 
Responden 

Bobot Nilai 
Kategori 

Nilai Kategori 
setelah 

Pembobotan 
Formal Internasional 2 0,04 6,86 0,28 

Informal 
Internasional 

23 0,47 6,53 3,06 

Internal 24 0,49 5,83 2,86 

Sub Indeks Kerja sama Internasional 6,20 
  

 
2. Perhitungan Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerja sama Domestik 

No Kategori Jumlah Responden Bobot Nilai 
Kate
gori 

Sub-
Indeks  

1 Internal 24 0,32 5,84 1,84 
 

2 Kerja sama 
Formal Domestik 

52 0,68 6,16 4,22 
 

Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik 6,06 

  

 

3. Perhitungan Indeks Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional 

Faktor 2020 2021 

Kerja Sama 
Internasional 

5,943 6,20 

Kerja Sama 
Domestik 

5,938 6,07 

Indeks Akhir 5,940 6,13 
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BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA 
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Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10120 
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