
 
Siaran Pers No.35/KPPU-X/2018 

 
KPPU dan Kemenkominfo Sepakat Lanjutkan Kerja Sama 

 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia bersepakat untuk melanjutkan 
kerja sama dalam bentuk MoU dan PKS. 

 
Pembaruan Kerja Sama dilakukan melalui seremoni penandatanganan yang dilakukan 
di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Jl. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat. 
Pada kesempatan tersebut Nota Kesepahaman ditandatangani langsung oleh Ketua 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kurnia Toha dan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia Rudiantara. Dalam Nota Kesepahaman ini, kedua 
belah pihak bersepakat dalam beberapa poin ruang lingkup, diantaranya: 
1. Pertukaran data dan/atau informasi; 
2. Harmonisasi kebijakan persaingan usaha dan kemitraan di bidang komunikasi dan 

informatika; 
3. Advokasi dan sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan 

pengawasan kemitraan di bidang komunikasi dan informatika; 
4. Penyelenggaraan kegiatan dan/atau penyusunan kajian/pedoman bersama; dan 
5. Dukungan narasumber dan/atau ahli. 
 
Sementara Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangi oleh Sekretaris Jenderal Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha Charles Pandji Dewanto dan Direktur Jenderal 
Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli mencakup ruang lingkup yang 
meliputi: 
1. Pertukaran data dan/atau informasi terkait pencegahan dan penanganan praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pengawasan kemitraan usaha di 
sektor penyelenggaraan pos dan informatika; 

2. Harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang sehat dan kemitraan usaha di 
sektor penyelenggaraan pos dan informatika; 

3. Advokasi dan sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan 
pengawasan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika;  

4. Penyelenggaraan kegiatan dan/atau penyusunan kajian/pedoman bersama; dan 
5. Dukungan narasumber dan/atau ahli terkait persaingan usaha dan kemitraan usaha 

di sektor penyelenggaraan pos dan informatika. 
 
Melalui penandatanganan Kerja Sama yang berjangka waktu lima tahun ini, KPPU dan 
Kemenkominfo berharap dapat saling bersinergi dan memberikan manfaat bagi iklim 
persaingan usaha yang sehat di Indonesia terutama di sektor komunikasi dan 
informatika dapat terwujud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catatan bagi Jurnalis: 
 

1. Nomor Nota Kesepahaman ini adalah Nomor 18/KPPU/NK/X/2019 dan 
830/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/10/2019. 

2. Nomor Perjanjian Kerja Sama adalah 16/SJ/PKS/X/2019 dan 
2503/DJPPI/KS.01.03/10/2019. 

3. Press release ini bukan merupakan bagian dari isi Nota Kesepahaman dan 
Perjanjian Kerja Sama. 

4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di 
infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU. 

 
 

Dipublikasikan pada 2 Oktober  2019 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja 
Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 
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