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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

a. PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk tidak terbukti melakukan 

perjanjian oligopoli dengan Perusahaan asuransi antara lain PT. Asuransi 

Tri Pakarta; PT. Asuransi Wahana Tata; PT. Maskapai Asuransi 

Indonesia; dan PT (persero) Jasa Asuransi Indonesia Berdasarkan fakta-

fakta yang ada perjanjian usaha untuk penutupan klaim asuransi nasabah 

PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk  bukan merupakan kegiatan yang 

menolak atau menghalangi perusahaan asuransi lainnya untuk melakukan 

kegiatan penutupan asuransi , nasabah PT. Bank Negara Indonesia 

(persero) tbk  bebas untuk memilih atau menentukan perusahaan asuransi 

untuk menutup barang jaminannya. Selain itu dalam penetapan nilai 

pertanggungan, PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk telah merubah 

perilaku usahanya dalam bentuk meniadakan penetapan komposisi dan 

presentase terhadap perusahaan asuransi 

b. PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk tidak terbukti melakukan 

perjanjian tertutup (perjanjian tying) dengan Perusahaan asuransi antara 

lain PT. Asuransi Tri Pakarta; PT. Asuransi Wahana Tata; PT. Maskapai 

Asuransi Indonesia; dan PT (persero) Jasa Asuransi Indonesia. Perjanjian 

ini merupakan perjanjian yang dilarang menurut Pasal 15 ayat (2) Undang 

– Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan fakta yang ada bahwa 

perjanjian yang dilakukan oleh BNI dengan pelaku usaha tersebut tidak 

ada yang menetapkan persyaratan bahwa pembeli akan membeli produk 
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lain dari penjual. Dalam perjanjian sama sekali tidak menyinggung tentang 

barang atau jasa lain/produk lain, dalam kasus rekanan asuradur BNI yang 

di singgung hanyalah tentang jasa asuransi saja 

4.2.Saran 

a. Mengingat intensitas pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan sangat 

besar dari dampak perjanjian oligopoli, maka pemerintah dapat membuat 

kebijakan yaitu memberikan aturan kemudahan bagi perusahaan baru 

untuk masuk ke dalam pasar dan ikut menciptakan persaingan, dan lebih 

tegas dalam memberlakukan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar 

dapat menghindari dampak negatif atau dampak buruk  yang mungkin 

ditimbulkan oleh pasar oligopoli. 

b. Pemerintah dapat secara tegas secara  menerapkan  Pasal 15 ayat (2)  

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Tying Agreement yang 

berisi tentang perjanjian bersyarat bahwa pihak yang menerima barang 

dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain 

dari pelaku usaha pemasok kepada pelaku usaha yang melanggarnya 

mengingat dampak yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut sangat 

merugikan konsumen dan pelaku usaha pesaing. 
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