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KATA PENGANTAR 
 

Dinamika perkembangan ekonomi dan 

teknologi telah menciptakan berbagai 

tantangan dalam penegakan UU No. 5 

tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. KPPU tidak lagi hanya menghadapi 

sistem perdagangan “brick and mortar” 

namun juga harus mampu menghadapi 

sistem perdagangan digital yang memiliki 

karakteristik yang sangat berbeda. Selain 

itu pada tataran internasional, lahirnya 

sistem perdagangan lintas batas, 

menyebabkan isu persaingan usaha telah 

melewati batas geografis suatu negara 

sehingga perlu koordinasi antar Lembaga 

Persaingan Usaha berbagai negara secara 

bersama-sama. 

Untuk menghadapi berbagai tantangan 

tersebut, KPPU telah secara 

berkesinambungan, mengembangkan 

berbagai bentuk kerja sama dengan 

berbagai lembaga domestik dan 

internasional, seperti universitas, lembaga 

hukum, instansi pemerintah, pemerintah 

daerah, otoritas persaingan usaha 

internasional, dll. Kerja sama yang 

dilakukan, tidak hanya bertujuan untuk 

secara terus menerus 

menginternalisasikan prinsip persaingan 

usaha sehat, namun juga untuk 

menangani isu-isu kebijakan dan 

penegakan hukum persaingan usaha baik 

domestik maupun internasional. 

 

 

 

 

 

Survey untuk menentukan Indeks Persepsi 

Kepuasan Kerja Sama Domestik dan 

Internasional bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kepuasan mitra kerja sama KPPU. 

Melalui Indeks ini, diharapkan Biro 

Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama 

KPPU, khususnya Bagian Kerja Sama, 

memiliki acuan mengenai kinerja 

pengelolaan kerja sama dari waktu ke 

waktu, serta dapat memetakan faktor-

faktor yang perlu diperbaiki untuk 

mengembangkan kerja sama yang lebih baik 

di masa mendatang. 

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 2020 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 

1. LATAR BELAKANG 

  Sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan mandat UU No. 5/1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha membutuhkan kerja sama dan komitmen dari berbagai pihak dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya. Kebutuhan untuk terus menginternalisasikan prinsip persaingan usaha sehat, serta 

upaya advokasi kebijakan dan penegakan hukum persaingan usaha yang semakin rumit seiring 

perkembangan jaman, mendorong KPPU untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Hingga 

tahun 2019, kerja sama domestik yang dikembangkan KPPU meningkat ke arah kerja sama dengan 

penegak hukum, kementerian/ lembaga, regulator sektoral, serta pemerintah daerah, di mana 

sebagian besar kerja sama tersebut dijalin untuk mengatasi celah kewenangan yang terbatas dalam 

penegakan hukum oleh KPPU serta menguatkan fungsi harmonisasi kebijakan Pemerintah dengan 

nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Hal ini sejalan dengan prioritas KPPU yang bergeser dari 

upaya penegakan hukum yang agresif, menjadi mengedepankan upaya pencegahan pelanggaran 

persaingan usaha1. Hingga tahun 2020, secara total KPPU bekerjasama dengan 104 lembaga dalam 

negeri, yang terdiri dari kementerian dan Lembaga, penegak hukum, Pemerintah Daerah, organisasi 

masyarakat, universitas, asosiasi dan organisasi regional, dengan jenis Lembaga terbesar adalah 

Universitas.     

  Sementara pada tataran global, kerja sama 

dilakukan untuk menghadapi tantangan yang semakin 

meningkat seiring peningkatan transaksi perdagangan 

lintas negara serta bisnis digital borderless, yang 

mendorong isu dan problematika persaingan usaha 

lintas batas negara. Problematika tersebut 

menyebabkan otoritas persaingan usaha dari berbagai 

negara harus bahu membahu dalam mengatasi pola 

pelanggaran persaingan usaha yang semakin 

kompleks. Kerja sama internasional KPPU juga 

memiliki tujuan untuk mendukung Pemerintah dalam 

menganalisis, melaksanakan dan mengevaluasi 

implementasi berbagai perjanjian kerja sama di bidang 

persaingan usaha, serta memfasilitasi proses negosiasi kerja sama untuk mendukung kebijakan 

pemerintah di bidang persaingan usaha. Kerja sama internasional di bidang persaingan usaha 

tersebut antara lain tercakup di dalam Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), 

                                                             

1 Laporan Tahunan KPPU, 2019 

Gambar 1. Jenis Lembaga Domestik dalam 

Kegiatan Kerja Sama KPPU Tahun 2020. 
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ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), Indonesia – European 

Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEFTA CEPA), Indonesia – 

Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA). Pada tahun 2019, KPPU tengah 

melakukan negosiasi substansi persaingan usaha (Chapter on Competition) pada berbagai negosiasi 

perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara mitra dagangnya, yakni antara lain 

dengan Uni Eropa (Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement). 

Sementara pada negosiasi perjanjian perdagangan bebas di kawasan, Regional comprehensive 

Economic Partnership (RCEP) yang juga melibatkan KPPU sebagai negosiator chapter competition, 

berhasil dirampungkan. RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Negara anggota 

ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok, Australia, New Zealand, Jepang, dan Korea Selatan2. Pada 

tahun 2020 sendiri, Lembaga asing yang aktif bekerja sama dengan KPPU meliputi otoritas 

persaingan usaha, kedutaan besar dan organisasi internasional, dengan jumlah terbesar adalah 

otoritas persaingan usaha.  

  Semakin pentingnya peranan kerja sama bagi 

pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU, mendorong 

perlunya kegiatan untuk mengukur tingkat ketercapaian 

tujuan kerja sama. Survey penyusunan Indeks Persepsi 

Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional ini 

diharapkan dapat memetakan tingkat kepuasan mitra 

kerja sama serta faktor-faktor yang perlu diperbaiki 

dalam pengelolaan kerja sama. Melalui pemetaan 

tersebut, dapat dirumuskan suatu strategi dan metode 

pengembangan kerja sama domestik dan internasional 

yang lebih baik, sehingga kinerja kerja sama KPPU terus 

meningkat di masa mendatang. 

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. 

                                                             

2 Ib id 

Gambar 2. Jenis Lembaga Internasional dalam 

Kegiatan Kerja Sama KPPU Tahun 2020. 
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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 
 

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”3. 

 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 

pengukuran4.” 

2. METODE PENGUMPULAN, JENIS DAN SUMBER DATA 

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 peneliti5. 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 

                                                             

3 Sudjana, 2001, Metode Statistika, Edisi Revisi, Cet. 6, Bandung: Tarsito. 
4 Ib id 
5 Muhamad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008, 

hlm. 103 
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membantu dalam mengkaji secara kritis penelitian tersebut6. 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.  

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 

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, dapat diberikan secara langsung 

atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka7.  

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. 

                                                             

6 Uma Sekaran, Research Methods for Business Metode Penelitian untuk bisnis, Bandung: PT. Salemba Empat, 

2006, hlm. 65. 
7 Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA 
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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 tahun 2020 

Bank data Bagian Kerja Sama 

KPPU 

Literature review 

Resume substansi kerja 

sama internasional KPPU 

Bank data Bagian Kerja Sama 

KPPU, Laporan Tahunan KPPU 

2019 

Literature review 

Resume substansi kerja 

sama domestik KPPU 

Bank data Bagian Kerja Sama 

KPPU, Laporan Tahunan KPPU 

2019 

Literature review 

B. Data primer   

Persepsi stakeholder/mitra 

terhadap kerja sama formal 

internasional 

Responden dari lembaga 

internasional yang terlibat 

dalam kerja sama formal 

(Lembaga 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 

 

 

 

3. METODE PENENTUAN RESPONDEN 

Populasi dan Sampel 

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

ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian8. 

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. 

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”9. 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 2020 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. Tabel berikut ini 

menampilkan jumlah lembaga eksteral dan unit internal KPPU yang terlibat dalam kategori kerja 

sama aktif di tahun 2020.  

Tabel  2. Jumlah Lembaga/Unit Internal yang Terlibat dalam Kerja Sama Aktif tahun 2020 

Jenis Kerja Sama Jumlah Lembaga Eksternal/Unit Internal 

Terkait  

Formal Internasional 3 

Informal Internasional 21 

Formal Domestik 99 

Internal 21 

 Sumber: Bank Data Bagian Kerja Sama, KPPU. 2020. 

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 

                                                             

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

2004), h. 323. 
9 Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. 
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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 

- Skor 6: Setuju 

- Skor 7: Sangat setuju 

d. Tabulasi 

Tabulasi adalah pembuatan table-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. 

4. METODE ANALISIS 

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 
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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:  

 

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 Kerjasama 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: 
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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: 

 

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: 
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Nilai akhir indeks dalam penilaian ini akan diterjemahkan sebagai berikut: 

Tabel  3. 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 

 
Secara ringkas metode perhitungan indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional 
dirangkum pada bagan di bawah ini. 
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Gambar 3.  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 

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 

123 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 4 berikut ini. 

Tabel  4.  Tingkat Partisipasi Lembaga per Kategori (Lembaga) 

Kategori Jumlah 
Lembaga/Unit 

Internal KPPU yang 
Dikirim Kuesioner 

Jumlah 
Lembaga/Unit 
Internal KPPU 

yang Merespon 

Tingkat 
Partisipasi 

Kerja Sama Informal 
Internasional 

21 13 50% 

Kerja Sama Formal 
Internasional 

3 2 67% 

Kerja Sama Formal Domestik 99 39 39% 

Internal 21 21 100% 

Total 144 74 51% 

Sumber: Data mentah, diolah 

 Berdasarkan tabel 4 tersebut, dapat diketahui bahwa secara umum tingkat partisipasi 

responden adalah 51% dengan tingkat partisipasi tertinggi adalah dari Unit Internal KPPU, yaitu 

sebesar 100%. Sedangkan tingkat partisipasi terendah adalah dari Lembaga yang terlibat dalam Kerja 

Sama Formal Domestik, dimana dari 99 lembaga yang diminta mengisi kuesioner, hanya 39 yang 

merespon atau sebesar 39%. 

Adapun jumlah total responden yang berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah 100 orang dari 

berbagai Lembaga di luar KPPU serta dari unit-unit internal KPPU, dengan perincian sebagai berikut: 
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Tabel  5.  Jumlah Responden per Kategori (Orang) 

No Kategori Jumlah Responden 

 1 Responden Kerja Sama Formal Internasional 2  
2 Responden Kerja Sama Informal Internasional 21 

 
3 Responden Kerja Sama Formal Domestik 43 

 
4 Responden Internal 34  

 Total 100  

Sumber: Data mentah, diolah 

 Responden eksternal secara total lebih banyak 

dibandingkan responden internal, dengan jumlah 66 

orang dan 34 orang sebagai responden internal. 

Responden eksternal memiliki jumlah lebih banyak 

karena mewakili jenis-jenis kerja sama yang dilakukan.   

Berdasarkan jenis lembaganya, maka responden 

eksternal terbanyak berasal dari Universitas yaitu 

sejumlah 25 orang. Selanjutnya adalah dari Lembaga 

Pemerintah sebanyak 18 orang, dan berturut-turut 

Pemerintah Daerah/Provinsi sejumlah 6 orang, Otoritas 

Persaingan Usaha Internasional sejumlah 11 orang, 2 

orang dari organisasi internasional dan 1 orang dari 

Kedutaan Besar Negara Asing. Komposisi responden 

eksternal ditunjukkan melalui grafik berikut:  

  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: 

 

 

 

 

Gambar 4.  Kategori Responden 
(Orang) 

 

Gambar 5.  Jumlah Responden Eksternal 
Berdasarkan Asal Lembaga 
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2. PENILAIAN INDEKS PERSEPSI KEPUASAN KERJA SAMA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL 

Untuk memperoleh nilai Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional, 

perlu dilakukan beberapa tahapan sebelumnya. Tahap pertama adalah menghitung skor untuk tiap 

kategori Kerjasama, sebagaimana bagian di bawah ini. 

2.1. Penilaian Kategori Kerja Sama Formal Internasional  

 Penilaian atas kategori Kerja Sama Formal Internasional, dilakukan berdasarkan skor rata-

rata dari tiap atribut/pernyataan. Skor atribut tertinggi adalah 7 pada 16 atribut dari 22 atribut pada 

kategori ini. Sedangkan rata-rata skor atribut terendah adalah 6 pada 1 atribut dari total 22 atribut, 

dan 5 atribut memperoleh skor rata-rata 6,5. Adapun skor terendah 6 merupakan skor dari atribut 

yang berbunyi sebagai berikut: 

“Your institution (hereinafter referred to as the Counterpart) can easily access information 

regarding process or progress on the drafting of formal cooperation” 

Meskipun skor 6 sendiri memiliki arti setuju, yang mana memiliki tangkat 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 aksesibilitas mitra kerja sama formal Internasional atas 

proses atau informasi perkembangan penyusunan kerja sama, dalam perjanjian formal Internasional.  

 Skor tertinggi yaitu 7, terdapat pada 16 atribut dari 22 atribut yang ada, atau 72% 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. Adapun skor untuk setiap atribut dan nilai Kategori Kerja Sama 

Formal Internasional ditunjukkan pada tabel 6 berikut ini: 

Tabel 6. Skor Atribut dan Nilai Kategori Perjanjian Kerja Sama Formal Internasional  

No Atribut Rata-rata 
 

1 ICC had a good initiative to establish cooperation 6,5 

2 There were immense opportunities to submit cooperation 
proposals with ICC 

7 

3 There was a clear mechanism for submitting cooperation 
proposal to ICC 

6,5 

4 There was a transparent follow up for the cooperation proposals 7 

5 Feedbacks on cooperation were well coordinated and facilitated 
by ICC 

7 

6 Your institution (hereinafter referred to as the Counterpart) can 
easily access information regarding process or progress on the 
drafting of formal cooperation 

6 

7 ICC was willingly explained the contents of the articles in the draft 
of cooperation agreement 

7 
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No Atribut Rata-rata 
 

8 ICC facilitated improvements and additions to the cooperation 
agreement proposed by you (the Counterpart) 

7 

9 Counterpart can easily contact ICC during the implementation of 
formal cooperation 

7 

10 ICC helped coordinating the implementation of cooperation 
programs properly 

7 

11 ICC was capable of responding promptly to the requests for data/ 
information in the implementation of formal cooperation 

7 

12 ICC was capable of safeguarding confidential data / information 
requested or obtained through formal cooperation 

6,5 

13 ICC had initiatives to monitor the implementation of formal 
cooperation 

6,5 

14 ICC accommodated and followed up Counterpart’s inputs on the 
implementation of formal cooperation 

7 

15 The formal cooperation made and agreed upon, contributed to 
the implementation of Counterpart’s institution’s duties and 
authorities 

7 

16 The formal cooperation made and agreed upon, was in 
accordance with Counterpart’s needs 

7 

17 Counterpart can implement the formal cooperation with available 
resources 

7 

18 Implementation of formal cooperation was in accordance with 
the agreed scope 

7 

19 Counterpart can easily obtain the text of cooperation agreement 6,5 

20 Counterpart can easily understand the substance in the 
cooperation agreement 

7 

21 Counterpart was benefited from the formal cooperation with ICC 7 

22 Counterpart has need to continue the formal cooperation and / or 
expand the scope of formal cooperation in the future 

7 

 Skor Rata-rata 6,84 

Sumber: Data mentah, diolah  

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

Formal Internasional, yaitu 6,84 dari skala 7. Nilai sebesar 6,84 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.  

2.2. Penilaian Kategori Kerja Sama 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. 
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Perhitungan skor persepsi atas setiap atribut pada kuesioner Kerja Sama Informal 

Internasional menunjukkan bahwa skor rata-rata atribut terendah adalah 6,1 dan skor tertinggi 

adalah 6,62. 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 6,1 pada skala 7 sendiri menunjukkan hasil yang baik, namun mengingat bahwa nilainya paling 

rendah dibandingkan atribut lain, maka dalam kerja sama informal Internasional KPPU perlu untuk 

fokus dalam memperbaiki kesesuaian data dengan kebutuhan Mitra kerja sama, tentunya sepanjang 

masih dalam lingkup yang disepakati bersama. Adapun skor tertinggi 6,62 terdapat pada atribut 

sebagai berikut: 

“The need to coordinate with ICC regarding with competition issues will be increased in the 
future/Kebutuhan untuk berkoordinasi dengan KPPU terkait isu persaingan usaha akan 
meningkat di masa mendatang” 
 

Skor 6,62 masuk dalam kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyetujui 

pernyataan: Kebutuhan untuk bekerja sama dengan KPPU dalam hal persaingan usaha akan semakin 

meningkat di masa mendatang. Tentu saja hal ini adalah pencapaian penting untuk dipertahankan 

dan ditingkatkan di masa mendatang. 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  

 

6,14  

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 

6,10  

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 

6,33  

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

6,52  
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No Atribut Rata-rata 

 

komunikasi dan koordinasi 
 

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 

6,14  

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 

6,48  

7 The need to coordinate with ICC regarding with competition issues 
will be increased in the future 
 
Kebutuhan untuk berkoordinasi dengan KPPU terkait isu 
persaingan usaha akan meningkat di masa mendatang 

6,62  

Skor 6,33 

Sumber: Data mentah, diolah  

Skor akhir bagi Kerja Sama Informal adalah 6,33, yang dapat diartikan bahwa responden memiliki 

persepsi pelaksanaan kerja sama informal KPPU telah terlaksana dengan “SANGAT MEMUASKAN”.  

2.3. Penilaian Kategori Kerja Sama Formal Domestik 

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

hingga tertinggi, skor kategori berada dalam rentang 5,86 hingga 6,43. Skor terendah yaitu 5,86 

dimiliki oleh atribut: 

“Terdapat mekanisme yang jelas dalam pengajuan usulan kerja sama kepada KPPU” 

Skor 5,86 sendiri cukup tinggi dan memiliki arti agak setuju. 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 kejelasan mekanisme dalam 

pengajuan usulan kerja sama. Adapun skor tertinggi 6,43 dimiliki oleh atribut: 

“Mitra dapat dengan mudah menghubungi KPPU dalam pelaksanaan kerja sama” 

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

dalam hal komunikasi terkait pelaksanaan kerja sama saat ini sangat baik. 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 
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No Atribut Skor Rata-Rata 

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

6,29 

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

6,31 

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

5,86 

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

6,05 

5 KPPU mengkoordinasikan dan memfasilitasi dengan baik 
masukan atas kerja sama  

6,36 

6 Institusi Bapak/Ibu (selanjutnya disebut Mitra) mudah 
untuk mengetahui informasi  mengenai proses atau 
perkembangan penyusunan naskah kerja sama  

6,07 

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

6,33 

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

6,19 

9 Mitra dapat dengan mudah menghubungi KPPU dalam 
pelaksanaan kerja sama 

6,43 

10 KPPU membantu koordinasi pelaksanaan program kerja 
sama dengan baik 

6,31 

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

6,02 

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

6,07 

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

5,88 

14 KPPU mengakomodasi dan menindaklanjuti masukan Mitra 
atas pelaksanaan kerja sama 

6,12 

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

6,29 

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

6,02 

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

6,12 

18 Pelaksanaan kerja sama, sesuai dengan ruang lingkup yang 
disepakati 

6,17 

19 Mitra dapat dengan mudah memperoleh naskah kerja 
sama  

6,29 

20 Mitra dapat dengan mudah memahami isi substansi 
naskah kerja sama  

6,26 

21 Mitra merasakan manfaat dari kerja sama dengan KPPU 6,19 
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No Atribut Skor Rata-Rata 

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

6,14 

 Skor 6,17 

Sumber: Data mentah, diolah  

 Nilai akhir bagi Kriteria Kerja Sama Formal Domestik adalah 6,17. Nilai 6,17 dari skala 7 

menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik atas Kerja Sama Formal Domestik, 

dimana nilai 6,17 masuk dalam skala “SANGAT MEMUASKAN”.  

2.4. Penilaian Kategori 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 5,2 (terendah) hingga 6,1 (tertinggi). Secara keseluruhan nilai atribut-atribut pada 

kategori internal ini lebih rendah dibandingkan kategori lain, dimana skor 5 mendominasi penilaian 

responden yaitu sebanyak 23 atribut, dan skor 6 hanya diperoleh 4 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: 

“Bapak/Ibu mudah menghubungi Bagian terkait pelaksanaan kerja sama” 

Kondisi ini sama dengan yang terjadi pada kategori Kerja Sama Informal Internasional dan Formal 

Domestik, dimana responden memiliki persepsi bahwa Bagian Kerja Sama dapat dengan mudah 

dihubungi/memiliki komunikasi yang baik dengan unit. Secara lengkap, Tabel 9 berikut ini 

menampilkan skor tiap atribut di kategori internal. 

 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 

5,5 

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

6,02 

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

5,4 

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

5,6 

5 
Bagian mengkoordinasikan dan memfasilitasi dengan baik 
masukan atas kerja sama  

5,7 
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No Atribut Skor 

6 

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

5,6 

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

5,7 

8 

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

5,8 

9 

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

5,4 

10 

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

5,7 

11 
Bapak/Ibu mudah menghubungi Bagian terkait pelaksanaan 
kerja sama 

6,1 

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

5,6 

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

5,9 

14 

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

5,9 

15 
Bagian secara rutin melakukan monitoring atas pelaksanaan 
kerja sama 

5,2 

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

5,6 

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

5,5 

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

5,4 

19 

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

5,5 

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

5,5 

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

6 

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

5,9 

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

5,4 

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

5,5 

25 

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

5,4 

26 

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

5,4 
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No Atribut Skor 

27 

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

6 

  SKOR 5,6 

Sumber: Data mentah, diolah  

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

sebesar 5,6 dari skala 7 yang berarti “MEMUASKAN”. Skor pada kategori internal ini adalah skor 

terendah di antara kategori lain yang dinilai. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak internal KPPU 

memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah dibandingkan persepsi responden eksternal pada 

kategori kerja sama internasional maupun domestik. Untuk itu Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja 

Sama perlu meningkatkan koordinasi dengan unit-unit internal KPPU, sehingga pengelolaan kerja 

sama dapat terlaksana dengan lebih baik dan manfaat kerja sama dapat lebih dirasakan oleh unit-

unit internal KPPU. Tabel 10 berikut ini, menampilkan ringkasan dari penilaian atribut pada setiap 

kategori.  

Tabel 10. Ringkasan Hasil Penilaian Kategori 

No Kategori Atribut dengan Skor 
Terendah 

Atribut dengan Skor 
Tertinggi 

Nilai Kriteria 

   1 Kerja Sama 
Formal 
Internasional 

Your institution 
(hereinafter 
referred to as the 
Counterpart) can 
easily access 
information 
regarding process 
or progress on the 
drafting of formal 
cooperation” 
 

- opportunities to 
submit 
cooperation 
proposals 

- a transparent 
follow up 

- Feedbacks on 
cooperation 

- willingly 
explained the 
contents of the 
articles in the 
draft of 
cooperation 
agreement 

- facilitated 
improvements 
and additions to 
the cooperation 
agreement 

- Counterpart can 
easily contact ICC 
during the 
implementation 
of formal 
cooperation 

- coordinating the 
implementation 

 6,84 (Sangat 
Memuaskan) 
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No Kategori Atribut dengan Skor 
Terendah 

Atribut dengan Skor 
Tertinggi 

Nilai Kriteria 

of cooperation 
programs 

- responding 
promptly to the 
requests for data/ 
information 

- accommodated 
and followed up 
Counterpart’s 
inputs 

- contributed to the 
implementation 
of Counterpart’s 
institution’s 
duties and 
authorities 

- formal 
cooperation made 
and agreed upon, 
was in 
accordance with 
Counterpart’s 
needs 

- implement the 
formal 
cooperation with 
available 
resources 

- Implementation 
of formal 
cooperation was 
in accordance 
with the agreed 
scope 

- the substance in 
the cooperation 
agreement 

- Counterpart was 
benefited from 
the formal 
cooperation with 
ICC 

- need to continue 
the formal 
cooperation and / 
or expand the 
scope of formal 
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No Kategori Atribut dengan Skor 
Terendah 

Atribut dengan Skor 
Tertinggi 

Nilai Kriteria 

cooperation in the 
future 

   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 

The need to 
coordinate with ICC 
regarding with 
competition issues 
will be increased in 
the future 
 
Kebutuhan untuk 
berkoordinasi dengan 
KPPU terkait isu 
persaingan usaha 
akan meningkat di 
masa mendatang 

 6,33 (Sangat 
Memuaskan) 

  3 Kerja Sama 
Formal 
Domestik 

Terdapat 
mekanisme yang 
jelas dalam 
pengajuan usulan 
kerja sama kepada 
KPPU 

Mitra dapat dengan 
mudah menghubungi 
KPPU dalam 
pelaksanaan kerja 
sama 

 6,17 (Sangat 
Memuaskan) 

 4 Internal Bagian secara rutin 
melakukan 
monitoring atas 
pelaksanaan kerja 
sama 

Bapak/Ibu mudah 
menghubungi Bagian 
terkait pelaksanaan 
kerja sama 

 5,65 
(Memuaskan) 

Sumber: Data mentah, diolah  

 Sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa jumlah lembaga yang terlibat 

dalam setiap kategori berbeda-beda tergantung dari jumlah kerja sama yang aktif saat survey 

dilakukan. Apabila jumlah Lembaga dengan nilai kategori dibandingkan maka hasilnya dapat dilihat 

pada tabel 11 berikut ini. 

Tabel  11.  Perbandingan Tingkat Respon dengan Nilai Kategori  

No Kategori Jumlah Lembaga 
dalam Kerja Sama 

Aktif 

Jumlah 
Responden 

(orang) 

Nilai 
Kategori 

 

1 Kerja Sama Formal 
Internasional 

3 2 6,84  

2 Kerja Sama Informal 
Internasional 

21 21 6,33  

3 Kerja Sama Formal 
Domestik 

99 43 6,17  

4 Internal 21 34 5,65  
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Sumber: Data mentah, diolah  

 Dari tabel 11 tersebut dapat diketahui bahwa 2 kategori dengan responden dan jumlah 

Lembaga terlibat terbesar, justru memiliki nilai terendah. Kedua kategori tersebut adalah Kerja Sama 

Formal Domestik dengan jumlah Lembaga terlibat 99, jumlah responden 43 orang dan nilai kategori 

6,17. Selanjutnya adalah Kategori internal, dengan jumlah unit terlibat 21, jumlah responden 34 

orang dan nilai kategori 5,65. Apabila mempertimbangkan jumlah Lembaga terlibat, jumlah 

responden dan nilai kategori, maka KPPU perlu lebih memfokuskan perbaikan kinerja pada kedua 

kategori dengan jumlah Lembaga terbanyak namun hasil penilaian terkecil tersebut, dengan 

pertimbangan bahwa perbaikan kinerja dari kedua sektor tersebut akan membawa dampak yang 

dirasakan oleh lebih banyak pihak terkait pelaksanaan kerja sama. Hal ini tidak mempertimbangkan 

dari sisi substansi kerja sama dengan berbagai tingkat pengaruhnya (lembaga, industri, domestik, 

internasional). 

 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: 

2.5. Perhitungan Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan 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 12. Nilai Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerjasama Domestik 

No Kategori Jumlah Responden Bobot Nilai Kategori Sub-Indeks 

 

1 Internal 34 0,39 5,65 2,49  

2 Kerjasama Formal 
Domestik 

43 0,49 6,17 3,45  

Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik 5,941 

Sumber: Data mentah, diolah  

 Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik adalah 5,941 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 

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  13. Nilai Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerjasama Internasional 

Indeks per Segmentasi Jumlah 
Responden 

Bobot Nilai 
Kategori 

Nilai Kategori setelah 
Pembobotan 

Formal Internasional 2 0,04 6,84 0,24 
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Indeks per Segmentasi Jumlah 
Responden 

Bobot Nilai 
Kategori 

Nilai Kategori setelah 
Pembobotan 

Informal Internasional 21 0,18 6,33 1,13 

Internal 34 0,60 5,65 3,37 

Sub Indeks Kerjasama Internasional 5,943 

Sumber: Data mentah, diolah  

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

5,943. Dalam skala 1 – 7, nilai 5,94 dapat diartikan sebagai ”MEMUASKAN”. Kedua nilai dari sub-

indeks tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama 

Domestik dan Internasional. 

2.6. Perhitungan Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Kerjasama Domestik dan Internasional 

  Indeks Persepsi Kepuasan Kerjasama 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 14 berikut ini: 

Tabel 14.  Indeks Persepsi Kepuasan Kerjasama Domestik dan Internasional 

No Sub-Indeks Nilai 

1 Kerja Sama Internasional 5,943 

2 Kerja Sama Domestik 
 

5,941 
 

Nilai Indeks Persepsi Kepuaan Kerja Sama Domestik dan Internasional 5,942 

Sumber: Data mentah, diolah  

  Perhitungan nilai Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional 

menghasilkan nilai 5,942 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.  
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

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 123 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 51%. Tingkat partisipasi 

tertinggi adalah dari Unit Internal KPPU, yaitu sebesar 100%. Sedangkan tingkat 

partisipasi terendah adalah dari Lembaga yang terlibat pada Kerja Sama Formal 

Domestik, dimana dari 99 lembaga yang diminta mengisi kuesioner, hanya 39 yang 

merespon atau sebesar 39%. 

3. Total responden adalah 100 orang, dimana 66 orang berasal dari Lembaga 

eksternal KPPU dan 34 orang dari unit internal KPPU. Berdasarkan jenis 

lembaganya, maka responden eksternal terbanyak berasal dari Universitas yaitu 

sejumlah 25 orang. Selanjutnya adalah dari Lembaga Pemerintah sebanyak 18 

orang, dan berturut-turut Pemerintah Daerah/Provinsi sejumlah 6 orang, Otoritas 

Persaingan Usaha Internasional sejumlah 11 orang, 2 orang dari organisasi 

internasional 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 6.84 “Your institution 

(hereinafter referred to as the Counterpart) can easily access information 

regarding process or progress on the drafting of formal cooperation” 
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b. Kategori Kerja Sama Informal Internasional dengan skor 6,33 adalah “The 

data and information provided by ICC was in accordance with your institution 

(hereinafter referred to as the Counterpart) expectations.”  

c. Kategori Kerjasama Formal Domestik dengan Skor terendah yaitu 6,17 dimiliki 

oleh atribut: “Terdapat mekanisme yang jelas dalam pengajuan usulan kerja 

sama kepada KPPU”  

d. Kategori Internal berada pada rentang 5,65 (terendah) “Bagian secara rutin 

melakukan monitoring atas pelaksanaan kerja sama”.  

6. Pada atribut dengan nilai tertinggi, atribut kemudahan KPPU untuk 

dihubungi/kemudahan komunikasi dalam kerja sama adalah atribut dengan nilai 

tertinggi pada 2 dari 4 kategori. Adapun rincian atribut dengan nilai tertinggi adalah 

sebagai berikut: 

a. Kategori Kerja Sama Formal Internasional terdapat 16 dari 22 atribut dengan 

skor maksimal atau 7. 

b. Kategori Kerja Sama Informal Internasional:  The need to coordinate with ICC 

regarding with competition issues will be increased in the future  

c. Kategori Kerjasama Formal Domestik dengan: Mitra dapat dengan mudah 

menghubungi KPPU dalam pelaksanaan kerja sama 

d. Kategori internal: Bapak/Ibu mudah menghubungi Bagian terkait pelaksanaan 

kerja sama 

7. Perbandingan nilai kategori terhadap jumlah Lembaga yang terlibat dalam kategori 

tersebut, menunjukkan bahwa 2 kategori dengan jumlah Lembaga terlibat paling 

banyak justru memiliki nilai terendah. Kedua kategori tersebut adalah Kerja Sama 

Formal Domestik, dengan Lembaga terlibat sebanyak 99 dengan nilai kategori 6,17 

dan Kategori Internal dengan unit terlibat 21 dan nilai kategori 5,6.  

8. Nilai dari Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Internasional adalah 5,943, dan 

nilai Sub-Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik juga memiliki nilai yang 

sama 5,941. Nilai untuk kedua sub-indeks tersebut memiliki arti ”MEMUASKAN”.  

9. Perhitungan nilai Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama Domestik dan Internasional 

menghasilkan nilai 5,942 atau “MEMUASKAN”. Dengan demikian dapat diartikan 

bahwa responden memiliki persepsi jika kerja sama yang dilakukan KPPU dengan 

berbagai Lembaga, 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.  
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2. SARAN 

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

perlu untuk memperbaiki beberapa faktor sebagai berikut: 

a. Kerja Sama Formal Internasional: meningkatkan kemudahan akses informasi 

terkait proses dan perkembangan penyusunan suatu Kerjasama formal.  

b. Kerja Sama Informal Internasional: meningkatkan kesesuaian data yang 

disampaikan dengan kebutuhan mitra, sepanjang masih sesuai dengan lingkup 

yang disepakati bersama.  

c. Kerjasama Formal Domestik: memperjelas mekanisme pengajuan usulan kerja 

sama kepada KPPU.  

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

2. Adapun faktor yang harus dipertahankan kinerjanya dan ditingkatkan di masa 

mendatang adalah faktor kemudahan KPPU untuk dihubungi mitra atau faktor 

komunikasi dengan mitra. 

3. Berdasarkan jumlah Lembaga yang terdampak, maka untuk menciptakan dampak 

yang lebih besar KPPU dapat memfokuskan perbaikan kinerja kerja sama pada 

kategori Kerja Sama Formal Domestik dan internal KPPU.  

4. Terkait pelaksanaan survey penyusunan Indeks Persepsi Kepuasan Kerja Sama 

Domestik dan Internasional, maka perlu dilakukan 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. 
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LAMPIRAN 1. KUESIONER 
 

1. KUESIONER KERJA SAMA FORMAL DOMESTIK  

PENGANTAR 
   
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 15 menit. Peranan Bapak/Ibu dalam meluangkan waktu 15 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 Noor Aisyah Amini di 
aisyahamini07@gmail.com. Atas kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 
 
 
Salam hormat, 
Deswin Nur 
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama 
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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 tindaklanjut 
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 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 
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No Pertanyaan Skala 

Sangat 
tidak 

setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 

setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

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 monitoring 
atas pelaksanaan kerja 
sama 

       

14 KPPU mengakomodasi 
dan menindaklanjuti 
masukan Mitra atas 
pelaksanaan kerja sama 

       

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 2020. 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 2021. 
 
Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu. 
 

2. KUESIONER KERJA SAMA FORMAL INTERNASIONAL  

Introduction 

About the Survey 

The Survey on Management of Formal 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 various aspects such as planning, 

organizing, implementing, monitoring, evaluating, and developing the cooperation. 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. 

http://www.kppu.go.id/
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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 22 (twenty-two) questions and can be completed in about 15 minutes. 

Your role in taking 15 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  

 
N
o 

Statement Scale 

Strongly 
disagree 

Disagree Somewhat 
disagree 

Neutral Somewhat 
agree 

Agree Strongly 
agree 

1 ICC had a good 
initiative to establish 
cooperation 

       

2 There were immense 
opportunities to submit 
cooperation proposals 
with ICC 

       

3 There was a clear 
mechanism for 
submitting cooperation 
proposal to ICC 

       

4 There was a 
transparent follow up 
for the cooperation 
proposals  

       

5 Feedbacks on 
cooperation were well 
coordinated and 
facilitated by ICC 

       

6 Your institution 
(hereinafter referred to 
as the Counterpart) can 
easily access 
information regarding 
process or progress on 
the drafting of formal 
cooperation 

       

mailto:international@kppu.go.id
mailto:enno.wiranti@gmail.com
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N
o 

Statement Scale 

Strongly 
disagree 

Disagree Somewhat 
disagree 

Neutral Somewhat 
agree 

Agree Strongly 
agree 

7 ICC was willingly 
explained the contents 
of the articles in the 
draft of cooperation 
agreement 

       

8 ICC facilitated 
improvements and 
additions to the 
cooperation agreement 
proposed by you (the 
Counterpart)  

       

9 You can easily contact 
ICC during the 
implementation of 
formal cooperation 

       

10 ICC helped coordinating 
the implementation of 
cooperation programs 
properly 

       

11 ICC was capable of 
responding promptly to 
the requests for data /  
information in the 
implementation of 
formal cooperation  

       

12 ICC was capable of 
safeguarding 
confidential data / 
information requested 
or obtained through 
formal cooperation 

       

13 ICC had initiatives to 
monitor the 
implementation of 
formal cooperation 

       

14 ICC accommodated and 
followed up your inputs 
on the implementation 
of formal cooperation  

       

15 The formal cooperation 
made and agreed upon, 
contributed to the 
implementation of your 
institution’s duties and 
authorities  

       

16 The formal cooperation 
made and agreed upon, 
was in accordance with 
your needs 

       

17 You can implement the 
formal cooperation 
with available resources 
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N
o 

Statement Scale 

Strongly 
disagree 

Disagree Somewhat 
disagree 

Neutral Somewhat 
agree 

Agree Strongly 
agree 

18 Implementation of 
formal cooperation was 
in accordance with the 
agreed scope 

       

19 You can easily obtain 
the text of cooperation 
agreement 

       

20 You can easily 
understand the 
substance in the 
cooperation agreement 

       

21 You were benefited 
from the formal 
cooperation with ICC 

       

22 You have need to 
continue the formal 
cooperation and / or 
expand the scope of 
formal cooperation 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 2020. 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 2021. 

Our apology that the report will be in Bahasa Indonesia. 

Thank you for your attention. 

3. KUESIONER KERJA SAMA INFORMAL INTERNASIONAL (BAHASA INDONESIA) 

PENGANTAR 
   
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. 
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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 7 (tujuh) pertanyaan dan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 10 
menit. Peranan Bapak/Ibu dalam meluangkan waktu 10 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 
 

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 

       

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

       

mailto:international@kppu.go.id
mailto:enno.wiranti@gmail.com
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No Atribut Skala 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 
setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

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 2020. 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 2021. 
 
Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu. 

http://www.kppu.go.id/
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4. KUESIONER KERJA SAMA INFORMAL INTERNASIONAL (BAHASA INGGRIS) 

INTRODUCTION 

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  

No Statement Scale 

Strongly 
disagree 

Disagree Somewha
t disagree 

Neutral Somewhat 
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 

       

mailto:international@kppu.go.id
mailto:enno.wiranti@gmail.com
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No Statement Scale 

Strongly 
disagree 

Disagree Somewha
t disagree 

Neutral Somewhat 
agree 

Agree Strongly 
agree 

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 business 
competition law / 
policy are considered 
increasingly important 
in various international 
forums 

       

7 The need to coordinate 
with ICC regarding 
business competition 
issues will increase 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 2020. 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 2021. 

Our apology that the report will be in Bahasa Indonesia. Thank you for your attention. 
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5. KUESIONER INTERNAL  

PENGANTAR 

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 27 (dua puluh tujuh) pertanyaan dan dapat diselesaikan dalam waktu 
sekitar 15 menit. Peranan Bapak/Ibu dalam meluangkan waktu 15 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 

 

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 
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No Pertanyaan Skala 

Sangat 
tidak 

setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 

setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

suatu kerja sama 

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

       

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

       

4 Terdapat tindaklanjut 
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 masukan 
atau pengambilan 
keputusan atas 
cakupan/isi naskah kerja 
sama 

       



 

46 

 

No Pertanyaan Skala 

Sangat 
tidak 

setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 

setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

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 
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 
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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 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 
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No Pertanyaan Skala 

Sangat 
tidak 

setuju 

Tidak 
setuju 

Agak 
tidak 

setuju 

Netral Agak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

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

       

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 2020. 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 2021. 
 
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 Email Address Organization Position 

1 Sophie CHEN sfchen@ftc.gov.tw Taiwan Fair Trade 
Commission 

Officer 

2 Eugene Chen eugene_chen@cccs.gov.sg Competition and 
Consumer 
Commission of 
Singapore 

Senior Assistant 
Director 
(International, 
Communications, 
and Planning 
Division) 

 

2. Responden Kerja Sama Informal  

2.1. Internasional 

No Name Email Address Organization Position 

1 Kosuke 
Jinno 

kosuke.jinno@mofa.go.jp Embassy of Japan 
in Indonesia 

2nd Secretary 

2 Torben 
TOFT 

torben.toft@ec.europa.eu DG COMP 
European 
COMMISSION EU 

Senior Expert 

3 Timothy 
T. Hughes 

THughes@ftc.gov US Federal Trade 
Commission 

Coordinator of FTC 
Technical Assistance 
& Counsel for SE 
Asia 

4 Sam 
Strudwick-
Day 

Sam.Strudwick-
Day@accc.gov.au 

ACCC CLIP Program 
Manager 

5 May 
Nyein 
Khine 

maynyeinkhine@gmail.com Myanmar 
Competition 
Commission 
(MmCC) 

Staff Officer  

6 Han Lin 
Zaw 

hanlinzaw.mm@gmail.com Myanmar 
Competition 
Commission 
(MmCC) 

Deputy Director 

7 Obata 
Shinichiro 

shinichiro_obata576p@jftc.go.jp JFTC deputy director 

8 Jill 
Bacasmas 

jvbacasmas@phcc.gov.ph Philippine 
Competition 
Commission 

Program Officer 

9 Benjamin 
Radoc  

beradocjr@phcc.gov.ph Philippine 
Competition 
Commission  

Director 

10 Anisah 
Anwari 

syakirah.anwari@jpes.gov.bn Competition 
Commission Brunei 
Darussalam 

Economic Officer 
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2.2. Domestik 

No Nama Email Address Organisasi Jabatan 

1 Winda 
Ismaharli 

windaismaharli.azis@gmail.c
om 

Kementerian 
Perdagangan 

Kepala Seksi 
Mitra Asia 
Selatan, 
Pasifik dan 
Timur Tengah 

2 Karina Utari karina.utari@asean.org ASEAN  Competition 
Policy and 
Law Officer 

3 Fatiya KIAR fatiyakiar@gmail.com Kementerian 
Perdagangan 

Analis 
Perdagangan 

4 Ika 
Yulistyawati 

ika.yulis@kemendag.go.id Kementerian 
Perdagangan 

Kasubdit 

5 Sinta Rizkia 
Utami 

sinta.rizkia@kemendag.go.id Kementerian 
Perdagangan 

Analis Kerja 
Sama 

6 Sarah Firdaus sarah.firdaus@asean.org ASEAN Sekretariat Senior Officer 

7 Flavianus D. 
Melsasail 

flavianus.ekon@gmail.com Kemenko 
Perekonomian 

Analis 
Perekonomian 

8 Widio Wize 
AZ 

widio.wizeaz@gmail.com Kementerian Luar 
Negeri 

Fungsional 
Diplomat 

9 Lusyana 
Halmiati 

lusyana.halmiati@kemendag
.go.id 

Kementerian 
Perdagangan 

Kepala Seksi 
Uni Eropa 

10 Raja 
Notonegoro 

raja.notonegoro@kemlu.go.i
d 

Kementerian Luar 
Negeri 

Fungsional 
Diplomat 

11 Aflaha Asri bma.indonesia@gmail.com Direktorat 
Angkutan Udara 

Kasi 
Kerjasama 
Multilateral 
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3. Responden Kerja Sama Formal Domestik 

No Nama Email Address Organisasi Jabatan 

1 Lusia Aprillita  aprillita@ui.ac.id  Universitas 
Indonesia  

Staf Direktorat 
Kerjasama UI  

2 Adhitya Budi 
Laksana 

adhityalaksana@gm
ail.com 

Lembaga 
Administrasi Negara 

Analis Kebijakan 
Muda 

3 Annas N. Pahlevi annas.nurezk
a@bssn.go.id 

BSSN Analis Kerjasama 

4 Edy Rusminandar edo_roesmin@yaho
o.co.id 

Lemhannas RI Kabag Kerma DN 

5 Faisal Marzuki fm_denai@yahoo.co
.id 

UPN Veteran 
Jakarta 

Ketua LKEB 
FEB 

6 Rakhman Farisi grouprifasya@gmail.
com 

Universitas Lambung 
Mangkurat 

Kasubag 
Kerjasama 

7 Mahendra Putra 
Kurnia 

mp_sheva@yahoo.c
om 

Fakultas Hukum 
Universitas 
Mulawarman 

Dekan/Dosen 

8 Trimulyani 
Budianingsih 

kerjasama@trunojoy
oic.id 

Universitas 
Trunojoyo Madura 

Kepala Bagian 
Perencanaan dan 
Kerjasama 

9 Udin Silalahi udin.silalahi@uph.ed
u 

Fakultas Hukum Uph Ketua 
Laboratorium FH 
UPH 

10 Dr. Ayi Ahadiat pkli@kpa.unila.ac.id UPT Pengembangan 
Kerjasama Dan 
Layanan 
Internasional 

KEPALA 

11 Hidayatulloh hidayatulloh87@uinj
kt.ac.id 

Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas 
Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta 

Dosen/Lektor/Sekr
etaris Program 
Studi  

12 Maskub maskub@unisda.ac.i
di 

Universitas Islam 
Darul Ulum 
Lamongan 

Wakil Rektor 
Bidang AUK 

13 Rachmadi Usman rachmadi.usman@ul
m.ac.id 

Fakultas Hukum 
Universitas Lambung 
Mangkurat 

Lektor Kepala 

14 Novariza Novariza@kpk.go.id KPK Fungsional 
Kerjasama 

15 Abdul Halim 
Barkatullah  

ahbarkatullah@ulm.
ac.id 

Fakultas Hukum 
Ulum 

Dekan 

16 Zaldian Indoman zaldian1983@gmail.
com 

Biro Pemerintahan 
dan OTDA Prov. 
Sumsel 

Kasubbag 
Penataan Daerah 
dan Kerja Sama 

17 Dr. Raffles, S.H., 
M.H. 

raffles@unja.ac.id Fakultas Hukun 
Universitas Jambi 

Wakil Dekan 
Bidang 
Kemahasiswaan 
dan Alumni 

18 Ratih Andrawina ratihandrawina.sumi
nar@gmail.com 

Kejaksaan RI Jaksa 

19 Dr.Asmah,Sh.Mh unsaasmah@gmail.
com 

Univ.Sawerigading 
Makassar 

Dekan FH Unsa 

20 Rika Suroningsih rika.alfatha@gmail.c
om 

Universitas Mataram Staf subbag 
kerjasama 
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No Nama Email Address Organisasi Jabatan 

21 Misay Yohana misay_yohana@yah
oo.com 

ITB Ahmad Dahlan 
Jakarta 

Humas  

22 Sumitro Budi R kerjasama@unsoed.
ac.id 

Universitas Jenderal 
Soedirman 

Kasubbag 
Kerjasama 

23 Irna Nurhayati  irnafh@ugm.ac.id Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah 
Mada 

Ketua Partnerships 
and Development 
Unit 

24 Kartika Reza 
Pramesti 

ezaysthi@gmail.com Biro Adm. 
Perekonomian Dan 
SDA Setda DIY 

Staf (Analis 
Perekonomian) 

25 Dwika Raga Putra dwika.raga@bssn.g
o.id 

Balai Sertifikasi 
Elektronik-BSSN 

Staf 

26 A. Syaifullah, Se, 
Mm 

ekbangsulsel@gmail
.com 

Biro Perekonomian 
Dan Administrasi 
Pembangunan 
Setda Prov. Sulsel 

Kabag Analisis 
dan Kelembagaan 
Ekomomi 

27 Irfan Kagami efankagami@yahoo.
co.id 

Fakultas Hukum 
Univ. Andalas 

Kepala Bagian 
Tata Usaha 

28 Dwi Meitasari dwi.meita@yahoo.co
m 

Kemenkes Staf Protokol 

29 Rahmi Ayunda rahmi@uib.ac.id Universitas 
Internasional Batam 

Kepala Program 
Studi Ilmu Hukum 

30 Marsitiningsih ningpriyanto@gmail.
com 

Fak.Hukum 
Univ.Muhammadiyah 
Purwokerto 

Dosen 

31 Ponco Widodo poncowidodo234@g
mail.com 

Biro Perekonomian, 
Setda Jabar 

Kasubag Industri, 
Perdagangan, 
Pariwisata, 
Koperasi dan 
Usaha Kecil 

32 Christian Andersen andersen.xtian@gm
ail.com 

Fakultas Hukum 
Univ Maranatha 
Bandung 

Dekan 

33 Kurniawan kurniawanwsp@gma
il.com 

Polri Kasubag Progsus 
Bag Korprog Biro 
Kerma KL Sops 
Polri 

34 Yudho Taruno M yudho_fhuns@yaho
o.com 

UNS Dosen 

35 Vera Asmahani vasmahani@gmail.c
om 

Kemenkes Staf 

36 Ali Afandi aliafandi.ind@gmail.
com 

Biro Humas Dan 
Protokol Pemprov. 
Jatim 

Kasubag Kerja 
Sama Dalam 
Negeri 

37 Beni Sasangka benisasangka56@g
mail.com 

Bagian Humas 
Protokol Sekretariat 
Daerah  

Pemkab Bantul 

38 Iin Mayasari iin.mayasari@param
adina.ac.id 

Universitas 
Paramadina 

Dekan 

39 Pantiara Hartyosari pantiara.hartyosari@
idx.co.id 

PT Bursa Efek 
Indonesia 

Staff Unit Bantuan 
Hukum 

40 Bambang S Aji satrio.aji019@gmail.
com 

Kemendagri Analis bahan 
kerjasama 
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No Nama Email Address Organisasi Jabatan 

41 Dr. Achsania 
Hendratmi, Se., 
M.Si. 

infokerjasama@lpp
m.unair.ac.id 

Badan Kerjasama 
Dan Manajemen 
Pengembangan 
Universitas 
Airlangga 

Koordinator 
Layanan 
Pengembangan 
dan Kerjasama 

42 Risma Yuliana risma.jo.rh@gmail.c
om 

Kementerian 
ATR/BPN 

Analis 
Perencanaan dan 
Kerja Sama 

 

4. Responden Internal KPPU 

No Nama Email Unit Jabatan 

1 Irene Erika 
Isabella 

Email Address Biro Perencanaan 
Dan Keuangan 

Staf Bagian 
Keuangan Dan 
Akuntansi 

2 Kamal Barok renesabelle@yahoo.c
o.id 

Biro Hukum Kepala Bagian 
Perancangan 
Peraturan 

3 Septiana 
Winarpritanti  

septiana_winarpritanti
@kppu.go.id 

Kanwil 2 Kabid Kajian & 
Advokasi 

4 M. Hendry 
Setyawan 

mh.setyawan@kppu.
go.id 

Kantor Wilayah V Kepala Kanwil V 

5 Oka H oka@kppu.go.id Pengawasan 
Kemitraan 

Investigator 

6 Maria Ulfah maria.ulfah@kppu.go
.id 

Direktorat 
Kebijakan 
Persaingan 

Staf/Analis 
Kebijakan Madya 

7 Riris Munadiya  Riris2810@gmail.co
m 

Investigasi  Investigator 

8 Ramli Simanjuntak kanwil1@kppu.go.id Kanwil I KPPU Kepala Kanwil I 

9 Jayantika Soviani jayantika.soviani@gm
ail.com 

Diklat Pengadministrasi 
Madya 

10 Hasan Basri hasan@kppu.go.id Biro SDM Dan 
Umum 

Kepala Subbagian 
Administrasi 
Kepegawaian 

11 Alia Saputri  aliasaputri@gmail.co
m 

Direktorat Advokasi 
Persaingan Dan 
Kemitraan  

Investigator Utama 
Pertama  

12 Muhammad Faisal mfaisal@kppu.go.id Spi Ka Spi 

13 Yulia Hapsari H yulia@kppu.go.id Satuan 
Pengawasan 
Internal 

Auditor Utama 
Pertama  

14 Abdul Hakim 
Pasaribu 

abdulhakimpasaribu1
973@gmail.com 

Direktorat Advokasi 
Persaingan Dan 
Kemitraan 

Direktur 

15 Reny I reny.kppu@gmail.co
m 

Penindakan Investigator Madya 

16 Muhammad Hadi 
Susanto 

hadisusanto@kppu.g
o.id 

Direktorat 
Penindakan 

Direktur 

17 Lukmanul Hakim lukmanul.hakim@kpp
u.go.id 

Unit Data Dan 
Informasi 

Pengadministrasi 
Ahli Muda 
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No Nama Email Unit Jabatan 

18 Ali Fachrudin ali@kppu.go.id Data Dan Informasi Kepala Unit 

19 Yogi S Wibowo s.wibowo2010@gmail
.com 

Biro Sdm Dan 
Umum 

Kepala Biro Sdm 
Dan Umum 

20 Zulfikar izul_zulfi@yahoo.com Kanwil Iii Bandung Kepala Bagian 
Administrasi 

21 Dendy R. Sutrisno denfitry@yahoo.com Kanwil Iv Kppu 
Surabaya 

Kepala Kanwil 

22 Avalo avalo.1804@gmail.co
m 

Kanwil I Kepala Bagian 
Administrasi Kanwil 
I 

23 Febby Kristantri febby.kristantri@gmai
l.com 

Kepaniteraan Investigator Utama 
Muda 

24 Dahliana Tanur dahlianatanur@yaho
o.co.id 

Kanwil VI Kepala Bagian 
Administrasi 

25 Hilman Machill1708@gmail.c
om 

Kanwil 6 Kakanwil 

26 Dyah Paramita dyah200586@gmail.c
om 

Kanwil IV KPPU Kepala Bagian 
Administrasi 

27 Wahyu Bekti A why_bekti@yahoo.co
m 

Kanwil 2 Lampung Kepala Kanwil 

28 M. Zulfirmansyah mzulfirmansyah@gm
ail.com 

Ekonomi Direktur 

29 Taufik Ahmad taufik.ahmad.pribadi
@gmail.com 

Direktorat 
Kebijakan 
Persaingan 

Direktur 

30 Diana Yoseva didiyoseva@gmail.co
m 

Ekonomi Investigator Utama 
Pertama 

31 Daniel danielagustino@gmai
l.com 

Merger Direktur 

32 Lukman Sungkar Lukman_sungkar@kp
pu.go.id 

Direktorat 
Pengawasan 
Kemitraan 

Direktur 

33 Ima Damayanti imadamayanti@yaho
o.com 

Biro Hukum Kepala Biro 

34 Ukay Karyadi ukay.karyadi@kppu.g
o.id 

Anggota KPPU Wakil Ketua 
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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 had a good initiative to establish cooperation 6 7 6,5 

2. There were immense opportunities to submit 
cooperation proposals with ICC 

7 7 7 

3. There was a clear mechanism for submitting 
cooperation proposal to ICC 

6 7 6,5 

4. There was a transparent follow up for the 
cooperation proposals  

7 7 7 

5. Feedbacks on cooperation were well coordinated 
and facilitated by ICC 

7 7 7 

6. Your institution (hereinafter referred to as the 
Counterpart) can easily access information regarding 
process or progress on the drafting of formal 
cooperation 

6 6 6 

7. ICC was willingly explained the contents of the 
articles in the draft of cooperation agreement 

7 7 7 

8. ICC facilitated improvements and additions to the 
cooperation agreement proposed by you (the 
Counterpart)  

7 7 7 

9. Counterpart can easily contact ICC during the 
implementation of formal cooperation 

7 7 7 

10. ICC helped coordinating the implementation of 
cooperation programs properly 

7 7 7 

11. ICC was capable of responding promptly to the 
requests for data /  information in the implementation 
of formal cooperation  

7 7 7 

12. ICC was capable of safeguarding confidential 
data / information requested or obtained through 
formal cooperation 

6 7 6,5 

13. ICC had initiatives to monitor the implementation 
of formal cooperation 

6 7 6,5 

14. ICC accommodated and followed up 
Counterpart’s inputs on the implementation of formal 
cooperation  

7 7 7 

15. The formal cooperation made and agreed upon, 
contributed to the implementation of Counterpart’s 
institution’s duties and authorities  

7 7 7 

16. The formal cooperation made and agreed upon, 
was in accordance with Counterpart’s needs 

7 7 7 
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Atribut Responden Ke- Rata-rata 

1 2   

17. Counterpart can implement the formal 
cooperation with available resources 

7 7 7 

18. Implementation of formal cooperation was in 
accordance with the agreed scope 

7 7 7 

19. Counterpart can easily obtain the text of 
cooperation agreement 

6 7 6,5 

20. Counterpart can easily understand the substance 
in the cooperation agreement 

7 7 7 

21. Counterpart was benefited from the formal 
cooperation with ICC 

7 7 7 

22. Counterpart has need to continue the formal 
cooperation and / or expand the scope of formal 
cooperation in the future  

7 7 7 

Nilai Kategori     6,84 

 

2. Kerja Sama Informal 

Atribut 
Responden Internasinal Ke- Responden Domestik Ke- Rata

-
rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

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

6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 4 6 6,14 

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

6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 6 7 6 6 6 6 6 6 4 5 6,1 

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

6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 6 7 6 7 6 7 4 6 6,33 

4. Counterpart 
could easily 
contact ICC for 
communication 
and coordination 

6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 6 6 7 7 6 7 5 6 6,52 
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Atribut 
Responden Internasinal Ke- Responden Domestik Ke- Rata

-
rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

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

6 6 6 6 7 6 5 7 7 6 6 6 6 6 7 7 6 6 7 4 6 6,14 

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 7 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 6 6 4 7 6,48 

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

6 6 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 4 7 6,62 

Nilai Kategori Informal Internasional 6,33 
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