
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman sekarang yang merupakan era globalisasi di mana 

perkembangan di berbagai bidang semakin maju seiring majunya zaman. 

Salah satu bidang yang telah berkembang pesat belakangan mengikuti 

zaman ini adalah ekonomi. Bidang ekonomi di Indonesia telah 

berkembang pesat jika dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. 

Ekonomi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

masyarakat maupun Negara. Ekonomi berfungsi untuk menjaga kestabilan 

dan kesejahteraan masyarakat dan Negara selain dari itu, Ekonomi juga 

menjadi tolak ukur untuk mengetahui perkembangan suatu Negara. 

Dengan semakin berkembangnya ekonomi maka masyarakat juga harus 

semakin berusaha agar tidak ketinggalan dalam persaingan. Salah satu 

caranya adalah mendirikan badan usaha. 

Badan usaha adalah lembaga kesatuan dari yuridis dan ekonomi 

yang bertujuan untuk mecari keuntungan/laba. Banyak sekali yang salah 

mengira bahwa Badan usaha dan Perusahaan merupakan sesuatu hal yang 

sama tetapi nyatanya adalah hal yang berbeda. Badan usaha adalah sebuah 

lembaga sedangkan Perusahaan adalah tempat dari Badan usaha tersebut. 

Badan usaha terdiri dari dua jenis yaitu Badan usaha berbadan hukum dan 

badan usaha tidak berbadan hukum.  
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Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk mendirikan Badan 

usaha tidak berbadan hukum dikarenakan penggunaan modal yang tidak 

banyak dan prosedur pendirianya yang tergolong lebih mudah 

dibandingkan dengan prosedur pendirian Badan usaha berbadan hukum. 

Salah satu contoh dari Badan usaha tidak berbadan hukum adalah Badan 

perseorangan seperti Usaha Menengah. 

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2008 “Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 

UndangUndang ini.” 1 Dengan berbagai alasan seperti yang disebutkan 

diatas, masyarakat mulai memilih untuk mendirikan Usaha menengah 

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.  

Tetapi dengan berkembangnya zaman dan semenjak Indonesia 

masuk menjadi anggota WTO (World Trade Organization), persaingan 

antara sesama badan usaha menjadi lebih ketat. Persaingan badan usaha 

berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum sangat 

berhubungan satu sama lainnya. Persaingan yang semakin ketat tersebut 

yang dapat menimbulkan masalah. Para pelaku usaha berlomba-lomba 

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Mengenai Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah 

Jessica, Model Pencegahan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat pada UMKM 
UIB Repository@2019



untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melakukan 

tindakan yang seharusnya dilarang oleh undang-undang, hal ini lah yang 

memicu timbulnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Tetapi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak 

hanya disebabkan semata oleh keinginan untuk mencari keuntungan 

sebesar-besarnya, terdapat faktor lain yang menyebabkan praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi yaitu 

ketidaktahuan. Para pemilik badan usaha berbentuk badan perseorangan 

didominasi oleh masyarakat yang hanya memiliki sedikit pengetahuan 

mengenai Hukum yang ada di Indonesia. Masyarakat yang merupakan 

kaum awam yang memiliki keterbatasan pengetahuan terhadap Hukum 

Persaingan Usaha akan sulit untuk mengetahui Hukum yang ada maupun 

mengerti Hukum tersebut. Hal tersebut mengakibatkan para pemilik badan 

usaha tersebut melakukan tindakan maupun perjanjian yang seharusnya 

dilarang tanpa diketahui bahwa hal tersebut adalah ilegal. Terutama 

dengan adanya pengecualian terhadap UMKM atas Hukum Persaingan 

Usaha yang ada, hal tersebut mengakibatkan adanya kebebasan bertindak 

oleh pemilik badan usaha. 

Menurut Pasal 1 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum 
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atau menghambat persaingan usaha.”2 Praktik monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat sangat merusak ekonomi yang ada dengan menyebabkan 

jatuhnya badan usaha yang lain. Praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat tersebut tidak hanya berdampak kepada sesama pelaku usaha 

tetapi kepada pelaku usaha yang kecil dan konsumen. Dampak yang 

dihasilkan dari praktek tersebut sangat mempengaruhi ekonomi 

masyarakat dan persaingan yang terjadi diantara sesama pelaku usaha 

menengah kebawah. Jatuhnya badan usaha tersebut dapat meningkatkan 

tingkat kemiskinan maupun pengangguran. Dan hal tersebut akan 

memberatkan beban Pemerintah. 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut, maka 

penulis berminat untuk menuliskan laporan berdasarkan kerja praktek di 

Toko Supermarket Bless yang beralamat di Pasar Merlion Square RT. 04 

RW. 20 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji Batam dengan 

mengangkat judul “MODEL PENCEGAHAN TERJADINYA 

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA UMKM.” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Penulis melakukan observasi dan kerja praktek Toko Supermarket 

Bless yang beralamat di Pasar Merlion Square RT. 04 RW. 20 Kelurahan 

Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Batam. Ruang lingkup Ruang 

lingkup umum dalam Kerja Praktek di Supermarket Toko BLESS 

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat 
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mengenai dampak praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Dengan ruang lingkup khusus yang mencakup Undang-undang Nomor 5 

tahun 1999. 

Ruang lingkup yang akan dilakukan penelitian sekaligus observasi 

oleh Penulis adalah mengenai model-model pencegahan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat pada UMKM dimana penulis akan membuat 

dua model pencegahan yang bersifat preventif untuk mengajak para 

pemilik badan usaha agar tidak melakukan tindakan maupun perjanjian 

yang dilarang yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat dan menjelaskan secara sekilas bahwa hal tersebut adalah hal yang 

dilarang oleh Hukum.  

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan Penulis dalam menyusun laporan kerja praktek dengan 

judul “Model Pencegahan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada 

UMKM” di Toko Supermarket Bless yang beralamat di Pasar Merlion 

Square RT. 04 RW. 20 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, 

Batam ialah : 

1. Untuk menciptakan proyek bersifat preventif untuk mencegah 

tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha 

Tidak Sehat pada UMKM 

2. Untuk memberikan penjelasan beserta pengetahuan mengenai 

persaingan usaha kepada pemilik badan usaha 
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1.4 Luaran Proyek 

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis akan 

memberikan bantuan Output berupa : 

1. Proyek berbentuk Poster yang bersifat pencegahan maupun 

preventif untuk memberikan info sekilas mengenai persaingan 

usaha tidak sehat dan mengajak para pemilik badan usaha agar 

tidak melakukan hal yang seharusnya dilarang 

2. Proyek berbentuk Video bersifat pencegahan maupun preventif 

yang berisikan pengetahuan-pengetahuan mengenai persaingan 

usaha yang sehat maupun tidak sehat. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat yang didapatkan dalam penyusunan laporan kerja praktek 

ini dengan judul “Model Pencegahan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak 

Sehat Pada UMKM” di Toko Supermarket Bless yang beralamat di Pasar 

Merlion Square RT. 04 RW. 20 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan 

Batu Aji, Batam ialah : 

1. Agar pemilik badan usaha dan masyarakat umum melalui proyek 

yang bersifat pencegahan tersebut dapat diberikan kesadaran agar 

tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat 
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2. Agar pemilik badan usaha maupun masyarakat umum 

mendapatkan penjelasan beserta pengetahuan mengenai persaingan 

usaha kepada pemilik badan usaha. 
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