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BAB II 

Gambaran Umum KPD Medan dan Kegiatannya 

2.1 PROFIL  KPPU KPD MEDAN 

 KPD Medan merupakan Kantor Perwakilan Daerah pertama yang dibentuk oleh 

KPPU pada bulan Mei Tahun 2004 dengan membawahi 3 wilayah yaitu Provinsi Aceh, 

Sumatera Utara dan Sumatera Barat 

 KPD Medan telah mengalami enam kali pergantian kepemimpinan, dimulai sejak 

(1) Martoyo Miran, (2) Dedy Sani Ardi, (3) Verry Iskandar, (4) Mulyawan Ranamenggala, 

(5) Goprera Panggabean dan (6) sekarang Abdul Hakim Pasaribu  

KOMPOSISI PEGAWAI 

Tabel 2.1 

Jabatan Jumlah Status 

Kepala KPD 1 Orang Tetap  

Kabag penrgakan hokum 1 Orang Tetap 

Kabag pencegahan 1 Orang Tetap 

Kasubag TU 1 Orang Tetap 

Staf Penegakan Hukum 3 Orang Tetap 

Staf pencegahan  2 Orang Tetap 

Staf Kehumasan 1 Orang Tetap 

Staf Keuangan 1 Orang Tetap 

Staf Umum dan perlengkapan 1 Orang Tetap 

Resepsionis  1 Orang Tetap 

Messangger  1 Orang Tetap 

Driver  1 Orang Tetap 

Cleaning Service 2 Orang Tetap 

Satpam 4 Orang Tetap 

Total 21 Orang  
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Sumber KPD Medan, tahun 2017 

2.2 TUGAS & FUNGSI KPD 

• Penegakan Hukum  

• Klarifikasi Laporan  

• Kegiatan Inisiatif  

• Perbantuan Penyelidikan  

• Perbantuan Sidang Majelis  

• Perbantuan Litigasi dan Eksekusi Putusan  

• Pencegahan  

• Kajian Industri Strategis di Daerah  

• Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah  

• Pengawasan Kemitraan di Daerah  

• Pengarustamaan Nilai-nilai Persaingan  

• Kehumasan dan Adm  

• Sosialisasi/Forum Diskusi  

• Keuangan  

• SDM  
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2.3 SEJARAH KPPU PUSAT 

SEJARAH KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah 

lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang 

no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada UU tersebut: 1. Perjanjian yang 

dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama 

mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan 

praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, 

diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory pricing, pembagian 

wilayah, kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat 

menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. 2. Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan 

kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang 

dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 3. Posisi 

dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk 

membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha 

lain. Dalam pembuktian, KPPU menggunakan unsur pembuktian per se illegal, yaitu 

sekedar membuktikan ada tidaknya perbuatan, dan pembuktian rule of reason, yang selain 

mempertanyakan eksistensi perbuatan juga melihat dampak yang ditimbulkan. Keberadaan 

KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat: 1. Konsumen tidak lagi menjadi 

korban posisi produsen sebagai price taker 2. Keragaman produk dan harga dapat 

memudahkan konsumen menentukan pilihan 3. Efisiensi alokasi sumber daya alam 4. 
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Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya, yang lazim 

ditemui pada pasar monopoli 5. Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah 

meningkatkan kualitas dan layanannya 6. Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara 

kualitas maupun biaya produksi 7. Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha 

menjadi lebih banyak 8. Menciptakan inovasi dalam perusahaan Anggota KPPU periode 

2000-2005, 9 komisioner Anggota KPPU periode 2006-2012, 13 komisioner Anggota 

KPPU periode 2013-2017, 9 komisioner. 

2.4 VISI DAN MISI KPPU  

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

memerlukan adanya arah pandang yang jelas, sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat 

dirumuskan dengan seksama dan pencapaiannya dapat direncanakan dengan tepat dan 

terinci. Adapun arah pandang KPPU tersebut kemudian dirumuskan dalam suatu visi dan 

misi KPPU sebagai berikut: 

2.4.1 VISI KPPU 

Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999 

adalah: 

“Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan 

Rakyat”.  
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2.4.2 MISI KPPU 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi KPPU sebagai berikut: 

 Pencegahan dan Penindakan 

 Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha 

 Penguatan Kelembagaan 

2.5 Tugas dan Wewenang  

Undang-undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut: 

2.5.1 Tugas 

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam 

Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; 

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha  atau tindakan pelaku usaha yang 

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli  atau persaingan usaha tidak 

sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; 

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi 

dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan 

Pasal 28; 
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4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam 

Pasal 36; 

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan 

dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

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

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

Dewan Perwakilan Rakyat. 

2.5.2 Wewenang 

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

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

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

pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat; 

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat 

atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil 

penelitiannya; 

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

adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 
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5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan undang-undang ini; 

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

mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau 

setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia 

memenuhi panggilan Komisi; 

8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan 

dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-

undang ini; 

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

penyelidikan dan atau pemeriksaan; 

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

lain atau masyarakat; 

11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan Undang-undang ini. 

 


