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KPPU BERTEMU DUTA BESAR JEPANG
SEPAKATI AKSELERASI KERJA SAMA PENGAWASAN PASAR DIGITAL
Jakarta (18/4) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kedutaan Besar
Jepang untuk Indonesia sepakat untuk mengakselerasi kerja sama antar kedua Lembaga dan
Negara, khususnya dalam pengawasan persaingan usaha di pasar digital. Hal ini mengemuka
dalam pertemuan yang dilakukan Kanasugi Kenji, Duta Besar Jepang untuk Indonesia,
dengan Ukay Karyadi, Ketua KPPU, hari ini di Kantor Pusat KPPU Jakarta. Dalam pertemuan,
kedua pihak juga memandang perlu adanya peningkatan upaya kepatuhan pelaku usaha
Jepang di Indonesia atas hukum persaingan usaha dan pengembangan kemitraan dengan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
Ukay dalam pertemuan mengungkapkan urgensi pengaturan persaingan usaha di
pasar digital melalui suatu Undang-Undang pasar digital. Dalam mengedepankan isu
tersebut, perlu disusun suatu kajian yang komprehensif atas pentingnya Undang-Undang
pasar digital dan bagaimana Undang-Undang dapat meningkatkan upaya pencegahan dan
penindakan bagi pelanggaran persaingan usaha di pasar digital. Selain itu turut dibutuhkan
adanya suatu program bagi pengembangan kapasitas internal dalam melaksanakan
pengawasan di pasar digital.
Lebih lanjut, guna menciptakan iklim usaha yang kondusif antara Indonesia dan
Jepang, KPPU juga mengajak Kedutaan Besar Jepang agar mendorong kepatuhan pelaku
usaha Jepang di Indonesia atas hukum persaingan usaha dan pelaksanaan kemitraan
UMKM. Ajakan ini disampaikan memperhatikan masih ditemukannya berbagai kasus
persaingan usaha di KPPU yang melibatkan pelaku usaha Jepang. Duta Besar Kanasugi
Kenji sepakat atas informasi yang disampaikan Ketua KPPU dan menyambut baik adanya
akselerasi hubungan kerja sama antara kedua Lembaga maupun kedua negara dalam
pengawasan persaingan usaha di pasar digital maupun kemitraan UMKM.
###

Catatan bagi Jurnalis:
1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Ukay Karyadi, Ketua KPPU.
2. Siaran pers ini dipublikasikan pada 18 April 2022 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di
infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.
3. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman
https://kppu.go.id/siaran-pers/. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial
KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu_ri).
Terima kasih.

