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KPPU ADAKAN KOMPETISI PENULISAN ARTIKEL 
 
 

Jakarta (14/09) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelenggarakan 
kompetisi penulisan artikel guna menarik minat publik atas isu-isu persaingan usaha dan 
kemitraan. Kompetisi artikel tersebut merupakan kali kedua dilaksanakan KPPU setelah 
pelaksanaan pertama di tahun 2020. Tahun ini, KPPU mengangkat tema “Peningkatan 
Persaingan Sehat dan Pengawasan Kemitraan UMKM, Bangkit Lebih Kuat Menuju Indonesia 
Maju” sebagai tema utama. Kompetisi tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman 
pemangku kepentingan tentang hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan, serta 
sebagai wadah untuk menulis dan menganalisis isu-isu persaingan usaha bagi masukan dan 
pandangan baru di KPPU. 
 

Untuk bisa berpartisipasi, publik dapat menyampaikan artikel, baik berupa feature/opini, 
yang berkaitan dengan subtema yang telah ditentukan dan telah dimuat di media massa sejak 
awal tahun 2022. Terdapat beberapa sub-tema yang diberikan, yakni: 
1. Pencegahan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat melalui Program Kepatuhan Persaingan 

Usaha; 
2. Penegakan Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha dalam Penguatan Ekonomi Nasional;  
3. Persaingan Usaha Yang Sehat Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan 

Investasi; 
4. Persaingan Usaha dan Ekonomi Digital; dan 
5. UMKM Naik Kelas melalui Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan oleh KPPU. 
 

Pendaftaran untuk kompetisi ini dilakukan mulai hari ini dan akan ditutup pada 6 
November 2022. Informasi lengkap mengenai kompetisi tersebut, baik kategori, kriteria artikel, 
maupun insentif yang diberikan, dapat diperoleh melalui laman 
https://kppu.go.id/kompetisiartikel/. 
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Informasi bagi Jurnalis: 
1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah M. Zulfirmansyah, Direktur Advokasi 

Persaingan dan Kemitraan. 
2. Informasi juga dapat diperoleh dengan memindai kode di bawah. 
3. Siaran pers ini dipublikasikan pada 14 September 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. 

4. 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. 
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