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The abstract is made in one paragraph and a maximum of 200 words. This abstract contains at least 
a brief background, the purpose of writing or the main issues, the writing method, the main 
conclusions, and the implications of the writing. The background presented contains why the issues 
raised are important to be discussed. Next, it is conveyed what is the purpose of writing or the main 
questions raised in this paper. In answering this question, it is written how the research method used 
by the author. The main conclusions from the results of this study are presented to answer the main 
objectives or questions raised by the author. Finally, the writer needs to convey what are the 
implications of the writing that has been made. 
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Penulisan abstrak dibuat dalam satu paragraph dan maksimal dalam 200 kata. Abstrak ini 
berisikan setidaknya latar belakang singkat, tujuan penulisan atau isu pokok permasalahan, 
metode penulisan, kesimpulan utama, dan implikasi dari tulisan. Latar belakang yang 
disampaikan berisi mengapa isu yang diangkat menjadi penting untuk dibahas. Selanjutnya 
disampaikan apa yang menjadi tujuan penulisan atau pertanyaan utama yang diangkat dalam 
tulisan ini. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, dituliskan bagaimana metode penelitian yang 
di gunakan oleh penulis. Kesimpulan utama dari hasil penelitian ini disampaikan untuk menjawab 
tujuan atau pertanyaan utama yang diangkat oleh penulis. Terakhir, penulis perlu 
menyampaikan apa implikasi dari tulisan yang telah dibuat. 
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PENDAHULUAN 
Jurnal Persaingan Usaha (JPU) 

merupakan jurnal yang diterbitkan oleh 
Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha 
(KPPU). Ini bertujuan terutama untuk 
memfasilitasi diskusi ilmiah dan profesional 
mengenai perkembangan terkini dan 
praktik Indonesia terkait hukum persaingan 
usaha. Diterbitkan secara eksklusif dalam 
bahasa Indonesia, Jurnal berupaya 
memperluas batas-batas wacana hukum 
Indonesia untuk mengakses kontributor dan 
pembaca di seluruh Indonesia. JPU, oleh 
karena itu, menerima kontribusi dari para 
akademisi dan praktisi yang memiliki 
perhatian pada perkembangan persaingan 
usaha di Indonesia. JPU pada dasarnya berisi 
topik tentang praktik persaingan usaha di 
Indonesia. 

Pendahuluan adalah untuk memberi 
pembaca gagasan yang jelas tentang apa 
yang akan dibahas dalam artikel. Itu harus 
memberikan beberapa informasi latar 
belakang tentang masalah atau masalah 
spesifik yang sedang ditangani. Ini diikuti 
oleh posisi utama atau argumen sebagai 
jawaban atas pertanyaan esai. Posisi penulis 
dapat berupa jawaban satu kalimat untuk 
pertanyaan esai, tetapi sering menyertakan 
dua hingga tiga kalimat yang menjelaskan 
jawaban secara lebih mendetail. 

Pendahuluan juga mengulas secara 
singkat solusi atau pendekatan lain yang 
telah dicoba di masa lalu. Harap dicatat 
bahwa tesis atau disertasi biasanya memiliki 
bab terpisah berjudul 'Tinjauan literatur', 
tetapi makalah penelitian tidak memiliki 
bagian seperti itu; sebaliknya, pendahuluan 
mencakup tinjauan singkat. Tinjauan 
semacam itu bertujuan untuk 
mengidentifikasi celah apa pun dalam 
penelitian di mana makalah penulis akan 
mengisi celah itu sebagai hal baru atau 
kontribusi untuk literatur. Kebaruan dan 
kebaruan masalah, bagaimanapun, adalah 
prioritas dalam penerbitan. Kisaran isi yang 
dicakup oleh Jurnal mencakup dari literatur 
hukum dan ekonomi yang mapan. Akhirnya, 
pengantar memberikan gambaran tentang 
bagaimana penulis mendekati esai. Ini 
biasanya melibatkan penyediaan garis besar 

poin paling penting yang akan dibuat oleh 
penulis. 
 
PEMBAHASAN 

Cakupan Umum Jurnal Persaingan 
Usaha adalah analisis empiris atas kebijakan 
persaingan, studi kasus atau bedah putusan 
KPPU (yang telah inkracht) baik dalam 
konteks kegiatan yang dilarang, perjanjian 
yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi 
dominan; analisis atas transaksi merger dan 
akuisisi, serta studi kasus penanganan 
perkara merger dan akuisisi; 
pengembangan regulasi dan hukum 
beracara di KPPU; studi komparatif 
implementasi hukum persaingan usaha 
antarnegara (antara KPPU dengan negara 
lain); isu-isu yang berkaitan dengan 
kelembagaan KPPU (struktur dan kinerja); 
diskursus dan kritik teori tentang 
persaingan usaha; pengembangan 
metodologi riset terkait persaingan usaha; 
isu-isu yang berkaitan dengan pengawasan 
kemitraan UMKM (termasuk implementasi 
konsep ekonomi pasar Pancasila, atau 
perdebatan antara competition dan 
cooperation); dan khusus untuk tahun 2022, 
tema khususnya adalah Kebijakan dan 
Hukum Persaingan Usaha di Masa 
Pemulihan Ekonomi Post-Pandemic Covid-
19. 

Selain itu, topik besar yang juga 
diterima adalah peranan persaingan usaha 
dalam pemulihan ekonomi nasional dengan 
sub-tema sebagai berikut: Efektivitas 
Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM 
di Tengah Pandemi; Kebijakan Persaingan 
Usaha dan Agenda Presidensi Indonesia di 
G20; Tantangan Konvergensi Hukum 
Persaingan Usaha ASEAN di Tengah 
Meningkatnya Perdagangan Lintas Batas; 
Pengawasan Persaingan Usaha di 
Berkembangnya Ekonomi Digital; Strategi 
Peningkatan Kepatuhan Persaingan Usaha; 
Green Economy dalam Kaitannya dengan 
Persaingan Usaha; Penegakan Hukum 
Persaingan Usaha di Masa Pemulihan 
Ekonomi Post-Pandemic Covid-19; dan 
Efisiensi dan Kekuatan Pasar pada 
Persaingan Usaha. 
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KESIMPULAN 
Kesimpulan dibuat dalam satu atau 

dua paragraph. Kesimpulan haruslah 
berisi atas jawaban dari pertanyaan 
yang disampaikan di bagian 
pendahuluan. Kesimpulan tidak dibuat 
dalam numbering atau bulleting. Jika 
ada pertanyaan lebih lanjut bisa 
menghubungi jurnal@kppu.go.id.  
 
UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih disampaikan 
kepada pihak-pihak yang telah 
meluangkan waktu untuk membuat 
naskah ini. 
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