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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Setiap orang berhak untuk melakukan suatu usaha , hal ini dilakukan untuk 

memenuhi suatu kebutuhan  untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-

hari . Di dalam kondisi perekonomian saat ini yang bertambah maju , maka akan 

menimbulkan kondisi persaingan usaha yang semakin kompetitif, secara tidak 

langsung juga akan meningkatkan persaingan antar para pelaku usaha . Hal ini 

dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dimana para pelaku usaha 

berlomba-lomba untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya tanpa melihat 

usaha yang dilakukannya itu merugikan orang lain atau tidak. Banyak pelaku 

usaha menggunakan praktek persaingan usaha yang tidak sehat untuk 

menjatuhkan pelaku usaha yang lainnya agar mendapatkan keuntungan sebanyak-

banyaknya. 

 Persaingan bebas menciptakan situasi yang kompetitif dalam dunia usaha, 

memang ada segi positifnya namun disisi lain juga mempunyai aspek negatif. 

Pengusaha yang memiliki modal kuat, berpengalaman dan terampil akan cepat 

berkembang dan menguasai pasar. Hal tersebut akan menghalangi masuknya 

pengusaha kecil/lemah. Bila tidak ada campur tangan pemerintah melalui 

perangkat hukum, maka hal tersebut akan berlangsung terus dan sebagai 

akibatnya tidak akan ada pemerataan pendapatan.1

                                                           
 1Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan,  Citra Aditya Bakti, Bandung,2000,hal. 
115 
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 Secara makro, saat ini kecenderungan banyak negara menganut pasar 

bebas, dimana pelaku usaha “secara bebas” dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan 

konsumen dengan memberikan produk yang beragam sekaligus efisien. 

Kebebasan pasar dalam system ini tidak jarang membuat pelaku melakukan 

perbuatan (behavior) yang membentuk struktur pasar (market structure) yang 

bersifat monopolistic atau oligopolistic. Dalam konteks itulah , peran negara hadir 

sebagai penengah dan pelurus. Hukum persaingan usaha hadir sebagai penengah 

antara ekonomi pasar bebas dan peran negara dalam ekonomi.2

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur . 

 

 Untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat pada tangal 

5 Maret 1999 Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. Persaingan 

tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan diantara pelaku usaha yang 

bejalan secara tidak fair. Undang-Undang Nomor 5 memberikan tiga indikator 

untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu : 

2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum. 
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya 

persaingan di antara pelaku usaha 

 Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat dilihat dari cara 

pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain. Misalnya pada kasus 

penentuan rekanan asuradur yang dilakukan oleh PT, Bank Negara Indonesia 

(persero) tbk . PT, Bank Negara Indonesia (persero) tbk diduga telah melakukan 

pelanggaran terhadap Pasal 4 dan Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 

                                                           
 2 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, Raja Grafindo Persada, Jakarta,  
2010, hal. 2 
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tahun 1999. Di dalam kasus ini diindikasi telah terjadi praktek oligopoli dan 

perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT, Bank Negara Indonesia (persero) tbk . 

PT, Bank Negara Indonesia (persero) tbk dalam melakukan penentuan rekanan 

asuradur.  

 Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat 

dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain dengan 

melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-

peraturan yang disepakati. Kondisi ini dapat dilihat seperti pelaku usaha yang 

mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus. Praktik ini telah lazim kita temukan dalam 

persaingan usaha sejak zaman orde baru hingga sekarang. Demikian juga dengan 

pelaku usaha yang dapat mengikuti persaingan dengan pelaku usaha lain dengan 

melanggar aturan-aturan seperti pelaku usaha yang boleh ikut bersaing, padahal 

tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan. 

 Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya 

persaingan diantara pelaku usaha melihat kondisi pasar yang tidak sehat. Dalam 

pasar ini mungkin tidak dapat kerugian pada pesaing lain, dan para pelaku usaha 

juga tidak mengalami kesulitan. Namun, perjanjian yang dilakukan pelaku usaha 

menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif3

 Hukum persaingan usaha diciptakan untuk mendukung sistem ekonomi 

pasar agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup, persaingan antar pelaku 

usaha dilakukan secara sehat, dan konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha. 

  

                                                           
 3 Ibid., hal. 8 
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Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana 

tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk : 

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

b. Untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan 
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian 
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha 
menengah, dan pelaku usaha kecil. 

c. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang 
ditimbulkan oleh pelaku usaha: dan tercapainya efektivitas dan efisiensi 
dalam kegiatan usaha. 

 
 Perundang-undangan persaingan usaha Indonesia tidak bertujuan 

melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri. Ketentuan 

Pasal 3 tidak hanya terbatas pada tujuan utama undang-undang persaingan usaha, 

yaitu sistem persaingan usaha yang bebas dan adil, dimana terdapat kepastian 

kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, sehingga bagi semua 

pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi tersedia ruang efek yang luas. 

 Selain itu Pasal 3 menyebukan tujuan sekunder undang undang persaingan 

usaha, yang ingin dicapai melalui sistem persaingan usaha yang bebas dan adil. 

Kesejahteraan rakyat dan suatu sistem ekonomi yang efisien sehingga seharusnya 

sebagai konsekuensi terakhir tujuan kebijakan ekonomi, yaitu penyediaan barang 

dan jasa yang optimal bagi para konsumen. Menurut teori persaingan usaha yang 

modern, proses persaingan usaha dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara 

memaksakan alokasi faktor dengan cara ekonomis sehingga terwujudlah 

penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitas 

produksi dengan metode produksi dan struktur permintaan serta penyesuaian 

penyediaan barang dan jasa dengan kepentingan konsumen (fungsi pengatur 

persaingan usaha), dengan menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimal, 
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kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi pendorong persaingan 

usaha) serta dengan menyalurkan pendapat menurut kinerja pasar berdasarkan 

produktivitas marginal (fungsi distribusi).4

 Di dalam dunia usaha , persaingan usaha tidak selalu berdampak negatif 

ada yang dipandang sebagai hal positif. Menurut teori ilmu ekonomi, persaingan 

yang sempurna (Perfect Competition) merupakan kondisi pasar (market) yang 

ideal. Minimal setidaknya ada empat asumsi yang melandasi agar terjadinya 

persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu yakni

 

5

1. Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk 
atau jasa 

 : 

2. Barang atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha betul-betul sama (product 
homogeneity) 

3. Pelaku usaha memiliki kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar  
4. Konsumen dan pelaku usaha memilik informasi yang sempurna (Perfect 

information) tentang berbagai hal diantaranya biaya dan teknologi yang 
digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. 

 Namun keadaan nyata yang sering terjadi adalah persaingan yang tidak 

sempurna (imperfect competition) atau yang biasa dikenal dengan persaingan 

yang tidak sehat (unfair). Persaingan tidak sehat secara tidak langsung akan 

mematikan persaingan usaha itu sendiri , yang pada akhirnya memunculkan 

praktek monopoli yang cenderung berakibat negatif. Dalam kondisi ini, konsumen  

akan sangat dirugikan karena konsumen tidak mempunyai alternatif pada saat 

akan membeli produk atau jasa tertentu. Sedangkan disisi pelaku usaha, Monopoli 

akan berdampak pada inefisiensi dalam menghasilkan produk atau jasa karena 

tidak adanya pesaing, begitu juga inovasi atas produk atau jasa tidak akan terjadi 

mengingat tidak ada insentif untuk melakukan hal tersebut   

                                                           
 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Antara Teks dan Konteks, hal. 17 
 5 Hikmahanto Juwana ,“Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999,” 
Jurnal Magister Hukum. Vol.1.hal. 30 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSIIndikasi Perjanjian Oligopoli dan Perjanjian Tertutup PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-1/2001Rizky Ichwansah Putra



6 
 

Sebelum diberlakukannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, sering 

kali terjadi Praktek oligopoli dan perjanjian tertutup. Hal ini mengakibatkan 

pelaku usaha merasa diperlakukan tidak jujur. Sejak diberlakukannya Undang – 

Undang Nomor 5 Tahun 1999, para pelaku usaha harus lebih berhati – hati dalam 

melakukan perjanjian yang berhubungan dengan adanya indikasi praktek oligopoli 

dan perjanjian tertutup. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 

bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih 

pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 

dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Undang – Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 10 macam perjanjian yang dilarang untuk dibuat 

oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 

4 sampai dengan Pasal 16.  

Oligopoli dan perjanjian tertutup termasuk dalam kategori perjanjian yang 

dilarang. Oligopoli diatur dalam Pasal 4 undang-undang No. 5 Tahun 1999, 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "Oligopoli 

menurut ilmu ekonomi merupakan salah satu bentuk struktur pasar, dimana 

didalam pasar tersebut hanya terdapat sedikit perusahaan (few sellers)”6

                                                           
 6 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Op.Cit, hal. 87 

 Oligopoli 

adalah suatu bentuk pasar dimana terdapat dominasi sejumlah pemasok dan 

penjual. Pada kenyataannya, Sistem oligopoli yang ada, memiliki konsentrasi 

pasar yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa persentase yang besar dari pasar 

Oligopoli ditempati oleh perusahaan-perusahaan komersial negara terkemuka. 

Perusahaan-perusahaan ini membutuhkan perencanaan strategis untuk 
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mempertimbangkan reaksi dari pesaing lain yang ada di pasar. Oligopoli dalam 

praktek pasar bebas, sangat menguntungkan para pemilik modal yang banyak 

Sedangkan “perjanjian tertutup atau exclusive dealing adalah suatu 

perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada 

proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa.”7

1. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang 
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa 
hanya akan memasok barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu 
dan/atau di tempat tertentu (exclusive dealing). 

 Perjanjian 

tertutup merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat 

menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian 

oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal (“Pengendalian 

Vertikal”), baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-

harga. Strategi perjanjian tertutup ini pada umumnya lebih banyak dilakukan pada 

level distribusi produk barang dan/atau jasa. 

 Bentuk-bentuk perjanjian tertutup yang dimaksud oleh Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat dalam Pasal 15 adalah: 

2. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pihak (pelaku usaha) lain 
yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau 
jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku 
usaha pemasok (tying). 

3. Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang 
dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang 
menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok (special 
discount): 

a. harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha 
pemasok, atau 

                                                           
 7 Philip Clarke and Stephen Corones, Competition Law and Policy,Cases and Materials, 
(Oxford University Press, 2000) ,hal. 376 
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b. tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis 
dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha 
pemasok. 

 Perjanjian tertutup ini sangat berpotensi merugikan pelaku usaha lain dan 

konsumen sehingga harus dilarang dan jika hal tersebut telah terjadi, harus 

ditindak. Seperti pada kasus penentuan rekanan asuradur yang dilakukan oleh PT, 

Bank Negara Indonesia (persero) tbk . PT, Bank Negara Indonesia (persero) tbk 

diduga telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 4 dan pasal 15 ayat (2) 

Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999. Di dalam kasus ini diindikasi telah terjadi 

praktek oligopoli dan perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT, Bank Negara 

Indonesia (persero) tbk . PT, Bank Negara Indonesia (persero) tbk dalam 

melakukan penentuan rekanan asuradur. Kasus berawal dari laporan pada 22 

Agustus 2001 kepada KPPU yang pada intinya menyatakan bahwa PT. Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk. membatasi penutupan asuransi jaminan kredit 

debitur BNI dengan hanya menunjuk 4 (empat) perusahaan asuransi sebagai 

rekananasuransinya. Perusahaan asuransi tersebut adalah: PT. Asuransi Tri 

Pakarta; PT. Asuransi Wahana Tata; PT. Maskapai Asuransi Indonesia; dan PT 

(persero) Jasa Asuransi Indonesia. Penunjukan tersebut menghilangkan kebebasan 

debitur yang mengajukan kredit pinjaman kepada BNI untuk memilih perusahaan 

asuransi yang akan digunakannya. Selain itu, penunjukan untuk rekanan asuransi 

juga mengakibatkan perusahaan asuransi yang lain tidak bisa masuk dan bersaing 

untuk melayani nasabah BNI yang akan mengasuransikan agunannya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang terjadinya indikasi 

perjanjian oligopoli dan perjanjian tertutup, maka Permasalahan yang dikaji 

adalah sebagai berikut : 

a. Apakah perjanjian yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk melanggar Pasal 4 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat? 

b. Apakah perjanjian yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat? 

1.3 Penjelasan Judul 

Pada skripsi ini, berjudul “Indikasi Perjanjian Oligopoli dan Perjanjian 

Tertutup PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  (Studi Kasus : Putusan 

KPPU Nomor 10/KPPU-L/2001 )”. diuraikan beberapa hal yang berkaitan 

dengan judul tersebut, yaitu : 

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 

bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih 

pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 

dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis. 
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"Oligopoli menurut ilmu ekonomi merupakan salah satu bentuk struktur 

pasar, dimana didalam pasar tersebut hanya terdapat sedikit perusahaan (few 

sellers)”8

Perjanjian tertutup atau exclusive dealing adalah suatu perjanjian yang 

terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi 

atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa.

 

9

 Pada dasarnya pelaku usaha dalam menjalankan suatu usaha adalah 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi para pelaku usaha berlomba-

lomba untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya tanpa melihat Usaha yang 

dilakukannya itu merugikan orang lain atau tidak. Banyak pelaku usaha 

menggunakan praktek persaingan usaha yang tidak sehat untuk menjatuhkan 

pelaku usaha yang lainnya. 

 

 Penjelasan judul secara keseluruhan dari judul skripsi “Indikasi Perjanjian 

Oligopoli dan Perjanjian Tertutup PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  

(Studi Kasus : Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2001 )” adalah kerjasama 

antara beberapa  pihak, yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  dengan 

Perusahaan asuransi antara lain PT. Asuransi Tri Pakarta; PT. Asuransi Wahana 

Tata; PT. Maskapai Asuransi Indonesia; dan PT (persero) Jasa Asuransi 

Indonesia, secara diam – diam atau terang – terangan menciptakan persaingan 

semu yang sepatutnya diduga bahwa tindakan tersebut bertolak belakang dengan 

persaingan usaha yang sehat. 

1.4 Tujuan Penulisan 

                                                           
 8 Komisi Pengawas Persaingan Usaha,  Loc.Cit. 
 9 Philip Clarke and Stephen Corones, Loc.Cit. 
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Tujuan penulisan dalam skripsi ini antara lain: 

a) Untuk memahami dan menganalisa bahwa perjanjian yang dilakukan 

oleh PT, Bank Negara Indonesia (persero) tbk melanggar Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau tidak 

b) Untuk memahami dan menganalisa bahwa perjanjian yang dilakukan 

oleh PT, Bank Negara Indonesia (persero) tbk melanggar Pasal 15 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau tidak 

1.5 METODE PENELITIAN 

1.5.1  Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah 

yang mempunyai maksud tujuan untuk mengkaji perundang – undangan dan 

peraturan yang berlaku juga buku – buku konsep teoritis kemudian dihubungkan 

dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam sripsi ini. Penelitian ini 

menganalisis untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.10

1. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini ada tiga 

yaitu : pendekatan statute approach (pendekatan undang-undang)  

 

 1.5.2 Pendekatan Masalah 

                                                           
 10 Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum, Cet. V, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta 2009, hal. 35 
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2. case approach (pendekatan kasus),  

3. conceptual approach (Pendekatan konseptual). 

 

  Statute Approach (Pendekatan Undang-Undang) adalah penelitian hukum 

dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut 

dengan isu hukum yang ditangani.11

 Case approach dilakukan untuk melengkapi analisis dengan pendekatan 

perundang-undangan dan dengan pendekatan konsep hukum dan pendekatan 

kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang 

berkaitan dengan isu yang dihadapi.

 Statute Approach dilakukan dengan 

mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang untuk 

menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang dengan tujuan dapat 

menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang 

dengan isi yang dihadapi.  

12

 Conceptual Approach (Pendekatan Konseptual) yaitu pendekatan 

penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang dalam ilmu hukum.

  

13

 Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber 

bahan hukum primer dan sekunder. 

 Mempelajari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin tersebut akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan 

dengan isu yang dihadapi. 

1.5.3 Sumber bahan hukum 

                                                           
 11 Ibid., hal.  93 
 12 Ibid., hal . 94 
 13 Ibid., hal . 95 
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Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan dan putusan hakim.14

 Dalam skripsi ini, sesuai dengan bahan hukum yang ada maka dilakukan 

analisa dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berupa penjelasan-

 Bahan hukum primer yang digunakan antara lain 

perundang – undangan yang mengatur mengenai larangan monopoli dan 

persaingan usaha yang tidak sehat yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian 

Tertutup),dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

 Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai macam bentuk kepustakaan 

di bidang hukum maupun dibidang terkait termasuk didalamnya pandangan-

pandangan dari ilmuwan hukum. Bahan hukum yang digunakan antara lain : 

Buku-buku teks, atikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum 

dan sumber lainnya yang mendukung dan internet. 

1.5.4 Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum 

 Bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul kemudian di 

inventarisasi kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-

undangan guna memperoleh gambaran sinkronasi dari semua bahan hukum. 

Selanjutnya dilakukan sistimatisasi dan klasifikasi kemudian dikaji serta 

dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, 

untuk akhirnya dianalisa secara normatif.  

1.5.5 Analis Bahan Hukum 

                                                           
 14Ibid., hal. 141 
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penjelasan terhadap norma-norma hukumnya, data-data yang diambil diolah 

berdasarkan silogisme yang deduktif, yaitu bahan – bahan hukum yang diperoleh 

baik yang berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder 

tersebut dilakukan analisa berdasarkan peraturan perundang – undangan yang 

berlaku di Indonesia. Bahan hukum primer kemudian dibantu dengan bahan – 

bahan hukum yang berasal dari bahan hukum sekunder. 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 

Dalam penulisan skripsi ini, susunan sistematikanya terbagi dalam empat 

bab sebagai berikut : 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran umum 

tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan 

pemilihan judul, tujuan penelitian, metode penelitian yang dibagi menjadi empat 

yaitu pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan 

pengolahan bahan hukum, serta analisa bahan hukum dan pertanggungjawaban 

sistematika. 

Bab II membahas adanya indikasi perjanjian oligopoli oleh PT. Bank 

Negara Indonesia (persero) Tbk yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha yang 

Tidak Sehat yang dilarang oleh Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam 

bab II tersebut terdapat beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai perjanjian 

oligopoli, indikasi kegiatan perjanjian oligopoli yang dilakukan PT. Bank Negara 

Indonesia (persero) Tbk  serta analisis yuridis dalam kegiatan yang dilakukan oleh  

PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk yang menjurus adanya indikasi 

perjanjian oligopoli. 
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. Bab III membahas adanya inidkasi perjanjian tertutup oleh PT. Bank 

Negara Indonesia (persero) Tbk yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha yang 

Tidak Sehat yang Dilarang oleh Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam 

bab III tersebut terdapat beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai perjanjian 

tertutup, indikasi kegiatan perjanjian tertutup yang dilakukan PT. Bank Negara 

Indonesia (persero) Tbk  serta analisis yuridis dalam kegiatan yang dilakukan oleh  

PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk yang menjurus adanya indikasi 

perjanjian tertutup. 

Bab IV merupakan bagian penutup dan berisi kesimpulan atas hasil 

pembahasan Bab II dan Bab III serta berisi saran – saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat untuk mendorong menegakkan hukum bisnis yang positif di Indonesia 

khususnya hukum persaingan usaha. 
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