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----------------------------------------------------------------Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera Bagi Kita Semua,

Para tamu undangan beserta hadirin sekalian yang
saya hormati,
Pertama-tama marilah kita mengucap syukur
kepada Tuhan yang Maha Esa, yang masih
memperkenankan kita untuk mengikuti “Peresmian
Kantor Wilayah VII KPPU” ini dalam keadaan sehat
tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mari selalu
mengutamakan keselamatan bersama, dengan
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senantiasa berdisiplin melaksanakan
kesehatan kapan dan dimanapun berada.

protokol

Saudara-saudara sekalian,
Kita tentu sudah sangat paham, bahwa iklim
usaha serta pola kemitraan yang sehat dan kondusif
adalah salah satu kunci utama bagi stabilitas
perekonomian. Iklim usaha yang sehat juga berarti
adanya jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi
siapa pun. Sedangkan pola kemitraan yang kondusif
berarti adanya jaminan bahwa tiap pihak yang
bermitra, sama-sama dapat meraih manfaat yang
maksimal.
Kita semua pun paham, bahwa untuk menjamin
iklim usaha dan kemitraan yang sehat, unsur
pembinaan dan pengawasan adalah hal yang niscaya.
KPPU-lah yang saat ini mendapatkan mandat sekaligus
menjadi manifestasi nyata dari keniscayaan itu.
Kami mengucapkan selamat atas penggunaan
Kantor Wilayah KPPU di DIY. Terlebih jika dikaitkan
dengan fakta bahwa penggerak perekonomian utama di
DIY adalah UMKM. Semoga kantor baru KPPU DIY
dapat lebih memudahkan kita semua dalam
berkoordinasi dan bekerjasama, sehingga iklim
persaingan usaha yang sehat serta UMKM yang
berdaya dapat terus dipertahankan, dan semakin
ditingkatkan. Terutama di masa pandemi ini, dimana
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potensi timbulnya persaingan usaha serta pola
kemitraan yang tidak sehat cukup besar.
Bangunan ini merupakan aset daerah, sehingga
terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya,
kami harap dapat mengakomodasi kebutuhan
operasional Kantor Wilayah KPPU. Kiranya bangunan
beserta seluruh sarana prasarana penunjangnya dapat
senantiasa dirawat dengan baik, sehingga dapat
mendukung produktivitas KPPU DIY.
Demikian beberapa hal yang dapat saya
sampaikan. Selamat bekerja! Semoga Tuhan Yang
Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua.
Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 7 Juli 2021
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