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KEPALA SURAT PERUSAHAAN...(1) 

 

 

Nomor : ...(2)                                                                   …, … … … (3) 

Perihal : Pendaftaran Program Kepatuhan  

       Persaingan Usaha 

 

  

Yth.  

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI 

di Jakarta 

 

Dalam rangka melaksanakan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama : … (4) 

NIK/No. Paspor : … (5) 

Perusahaan : … (6) 

Jabatan  : ... (7) 

Alamat Perusahaan : … (8) 

Nomor Kontak : … (9) 

Email : … (10) 

 

Mewakili perusahaan untuk mendaftarkan Program Kepatuhan Persaingan 

Usaha di perusahaan kami. Perusahaan kami bersedia melengkapi seluruh 

dokumen yang diperlukan serta melaksanakan rangkaian kegiatan dalam 

Program Kepatuhan Persaingan Usaha. 

 

Demikian pendaftaran Program Kepatuhan Persaingan Usaha kami ajukan. 

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan ucapan terima kasih.  

 

 

Hormat kami, 

 

... (11) 

 

... (12) 

… (13) 

 

 

 

LAMPIRAN I 

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2022  

TENTANG PROGRAM KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA  
 

 

FORMAT SURAT PENDAFTARAN PROGRAM KEPATUHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi dengan logo/nama perusahaan. Penempatan logo/nama perusahaan 

dapat disesuaikan dengan format masing-masing perusahaan. 

(2) Diisi dengan nomor surat perusahaan. 
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(3) Diisi dengan tempat kedudukan, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan 

surat. 

(4) Diisi dengan nama lengkap pengurus yang berwenang bertindak untuk dan 

atas nama perusahaan sesuai akta pendirian/perubahan terakhir. 

(5) Diisi dengan nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk 

yang berlaku bagi warga negara Indonesia atau nomor paspor yang masih 

berlaku bagi warga negara asing. 

(6) Diisi dengan nama perusahaan sesuai akta pendirian/perubahan terakhir. 

(7) Diisi dengan jabatan dalam perusahaan dari nama pada angka (4). 

(8) Diisi dengan alamat perusahaan sesuai akta pendirian/perubahan 

terakhir. Apabila alamat perusahaan pada akta pendirian/perubahan 

terakhir berbeda dengan alamat operasional perusahaan maka cantumkan 

kedua alamat tersebut. 

(9) Diisi dengan nomor kontak dari nama pada angka (4) dan/atau nomor 

kontak perusahaan pada angka (6) yang dapat dihubungi. 

(10) Diisi dengan alamat surat elektronik dari nama pada angka (4) dan/atau 

perusahaan pada angka (6). 

(11) Diisi dengan tanda tangan dari nama pada angka (4). 

(12) Diisi dengan nama lengkap pada angka (4). 

(13) Diisi dengan jabatan pada angka (7). 

 

 

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  

REPUBLIK INDONESIA, 

          ttd. 

UKAY KARYADI


