KOMPETISI ARTIKEL KPPU 2020
TEMA :
Persaingan Sehat dan Pengawasan Kemitraan UMKM untuk Indonesia Maju

SUBTEMA :
1. Peran Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha dalam Mendorong
Perekonomian Nasional
2. Kelembagaan KPPU: 20 Tahun Mengawal Persaingan Usaha di Indonesia
3. Menumbuhkan Iklim Usaha melalui Peran KPPU dalam Pengawasan
Kemitraan antara Pelaku Usaha Besar dan UMKM

Kompetisi Artikel KPPU 2020 merupakan lomba penulisan artikel yang diselenggarakan oleh
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan ditujukan bagi kalangan umum (meliputi
jurnalis, dosen, pengacara, peneliti, praktisi, dan masyarakat umum) dan mahasiswa
(meliputi mahasiswa aktif strata-1 atau strata-2). Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman pemangku kepentingan tentang hukum persaingan usaha dan pengawasan
kemitraan, serta sebagai wadah untuk menulis dan menganalisis isu-isu persaingan usaha
dan kemitraan UMKM yang dapat menjadi masukan dan pandangan baru bagi KPPU. Artikel
yang diikutsertakan adalah artikel berupa feature/opini sesuai subtema yang telah
ditentukan, dan telah dimuat di media massa sepanjang tahun 2020 (hingga 13 November
2020).
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Tema Persaingan Usaha. Persaingan Usaha berperan penting dalam perekonomian negara,
dan dapat mempengaruhi kebijakan negara yang berkaitan dengan perdagangan, industri,
iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kesejahteraan
rakyat dan sebagainya. Adanya persaingan usaha yang sehat dalam mekanisme pasar akan
memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariatif dengan harga
bersaing yang akan menguntungkan produsen dan konsumen. Ketentuan persaingan usaha
dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat. UU ini mengatur bentuk perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang,
serta penyalahgunaan posisi dominan dalam praktik bisnis setiap pelaku usaha di Indonesia.

Tema Pengawasan Kemitraan UMKM. KPPU memiliki wewenang untuk melakukan
pengawasan kemitraan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan PP No. 17
Tahun 2013. Kemitraan sebagaimana dimaksud adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha
yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Dalam
ketentuannya, usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM yang menjadi
mitra usahanya dalam hubungan kemitraan. Pola kemitraan yang diawasi KPPU mencakup
antara lain inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan,
bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), penyumberluaran
(outsourcing) dan bentuk kemitraan lainnya.
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KETENTUAN UMUM

1. Peserta adalah perorangan dan memiliki kartu identitas resmi yang berlaku;
2. Artikel harus orisinal bukan terjemahan, saduran, atau rangkuman;
3. Artikel belum pernah/sedang diikutsertakan pada lomba sejenis yang diselenggarakan oleh
pihak manapun;
4. Artikel tidak bermuatan SARA;
5.

Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

6.

Seluruh artikel yang telah dikirim akan tetap menjadi hak milik penulis, namun pihak
penyelenggara memiliki hak untuk mempublikasikannya;

7.

Dewan juri berhak membatalkan keputusannya, jika di kemudian hari diketahui karya
pemenang lomba melanggar karya cipta;

8.

Pihak penyelenggara dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga terkait dengan artikel yang
diikutsertakan oleh peserta; dan

9.

Pihak penyelenggara sewaktu-waktu dapat merubah Syarat & Ketentuan dengan/tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu.

Dengan membaca persyaratan, mengisi formulir pendaftaran dan surat penyataan keaslian,
peserta dianggap telah setuju dengan segala persyaratan yang telah disebutkan di atas.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak di bawah ini:

Puspa – 0812 8455 4875
kompetisiartikelkppu2020@gmail.com
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PERSYARATAN PENULISAN DAN PENDAFTARAN ARTIKEL
A. KATEGORI UMUM
PERSYARATAN PENULISAN
1.

Peserta kategori umum dapat diikuti oleh jurnalis, dosen, pengacara, peneliti, praktisi dan
masyarakat umum.

2.

Peserta tidak pernah terdaftar sebagai Komisioner atau Pegawai KPPU.

3.

Substansi Artikel sesuai dengan salah satu subtema yang telah ditetapkan.

4.

Artikel berupa feature atau opini, bukan liputan.

5.

Artikel wajib sudah dimuat di media massa pada tahun 2020.
(periode pemuatan artikel : 1 Januari – 13 November 2020)

6.

Apabila artikel menggunakan bahasa asing, wajib melampirkan terjemahannya dalam Bahasa
Indonesia.

7.

Media massa adalah media berita yang terdaftar di Dewan Pers.
(Dengan cakupan media nasional/daerah, dengan jenis media cetak/online)

8.

Mengunggah (upload) artikel di media sosial penulis dan menautkan (tag) ke akun media sosial
KPPU dengan tagar #KompetisiArtikelKPPU #LombaArtikelKPPU #KompetisiKPPU.
Pastikan akun tidak dikunci (private mode) dan artikel diunggah pada akun tersebut sejak
tanggal pedaftaran peserta s.d. tanggal berakhirnya Kompetisi (2 Desember 2020).

KELENGKAPAN/BERKAS PENDAFTARAN
1.

Hasil pindai (scan) KTP dan atau kartu identitas profesi.

2.

Hasil pindai artikel dengan subtema yang telah ditetapkan.

3.

Melampirkan bukti dimuatnya artikel tersebut di media massa.

4.

Hasil pindai surat pernyataan keaslian artikel bermeterai Rp6.000,-.

5.

Menyampaikan tautan (link) media sosial penulis.
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B. KATEGORI MAHASISWA
PERSYARATAN PENULISAN
1.

Peserta kategori mahasiswa dapat diikuti oleh mahasiswa aktif strata 1 atau strata 2 Universitas
Negeri dan Swasta di Indonesia.

2.

Peserta tidak pernah terdaftar sebagai Komisioner atau Pegawai KPPU.

3.

Substansi Artikel sesuai dengan salah satu subtema yang telah ditetapkan.

4.

Artikel berupa feature atau opini, bukan liputan.

5.

Artikel wajib dimuat di media massa atau media kampus (website / majalah / media lain di
Universitas) atau blog komunitas pada tahun 2020.
(periode pemuatan artikel : 1 Januari – 13 November 2020)

6.

Bila artikel menggunakan bahasa asing, wajib melampirkan terjemahannya dalam Bahasa
Indonesia.

7.

Media massa adalah media berita yang terdaftar di Dewan Pers.
(Dengan cakupan media nasional/daerah, dengan jenis media cetak/online)

8.

Mengunggah (upload) artikel di media sosial penulis dan menautkan (tag) ke akun media sosial
KPPU dengan tagar #KompetisiArtikelKPPU #LombaArtikelKPPU #KompetisiKPPU.
Pastikan akun tidak dikunci (private mode) dan artikel diunggah pada akun tersebut sejak
tanggal pedaftaran peserta s.d. tanggal berakhirnya Kompetisi (2 Desember 2020).

KELENGKAPAN/BERKAS PENDAFTARAN
1.

Hasil pindai (scan) KTP dan kartu tanda mahasiswa.

2.

Hasil pindai artikel dengan subtema yang telah ditetapkan.

3.

Melampirkan bukti dimuatnya artikel tersebut di media massa/media kampus/blog.

4.

Hasil pindai surat pernyataan keaslian artikel bermeterai Rp6.000,-.

5.

Menyampaikan tautan (link) media sosial penulis.
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JADWAL KEGIATAN KOMPETISI MENULIS 2020
(PENDAFTARAN – FINAL)

Periode pendaftaran dan pengumpulan kelengkapan berkas
14 Oktober - 13 November 2020

Batas akhir pendaftaran dan pengumpulan berkas
Jum'at, 13 November 2020 , pukul 16.00 WIB

Penilaian dan seleksi artikel oleh juri
16 - 20 November 2020

Pengumuman 5 finalis dari setiap kategori
Rabu, 25 November 2020

Final presentasi & pengujian oleh juri, penentuan pemenang
Rabu, 2 Desember 2020

***
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