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BAB II 

PERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. BANK NEGARA 

INDONESIA (PERSERO) TBK BERDASARKAN PASAL 4 UNDANG-

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK 

MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT 

 

2.1. Konsep Perjanjian Oligopoli 

Salah satu masalah yang dibahas dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 

1999 adalah tentang perjanjian oligopoli. Adanya larangan perjanjian oligopoli 

karena menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan tidak sesuai dengan tujuan 

diadakan persaingan usaha yang sehat, yaitu untuk memberikan kesempatan yang 

sama bagi semua pelaku usaha. Namun, sebelum membahas lebih jauh mengenai  

perjanjian oligopoli ada baiknya memahami arti kata tersebut. 

2.1.1 Pengertian Perjanjian 

 Secara yuridis, pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1 angka 7 

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan : 

 “perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk 
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun 
baik tertulis ataupun tidak tertulis.” 

 Sepintas bahwa definisi perjanjian pada Pasal 1 diatas tidak berbeda 

dengan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 

131315

                                                           
 15 Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Anti Monopoli, RajaGrafindo, Jakarta 1999, hal. 2  

 “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

kepada orang lain atau lebih. Namun sebenarnya terdapat beberapa perbedaan 
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yang mendasar dalam pengertian perjanjian dalam hukum persaingan usaha. 

Perjanjian dalam teori persaingan usaha adalah upaya dua pelaku usaha atau lebih 

dalam konteks strategi pasar. Dengan demikian, esensi perjanjian adalah saling 

bersepakatnya antar pesaing tentang tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya 

ataupun menyepakati tingkah laku bagian tertentu  dari keseluruhan tingkah laku 

pasar. Akibatnya pesaing tidak lagi tampil secara terpisah dan tidak lagi mandiri 

di pasar. 

 Hal yang terpenting dari perjanjian dalam hukum persaingan usaha adalah 

ikatan. Pihak yang terikat tidak harus melibatkan semua pihak, jika hanya satu 

pihak yang terikat juga sudah cukup. Ikatan dibagi dalam dua hal, yakni16

1. Ikatan Hukum 

: 

 Suatu pihak terikat dengan hukum jika perjanjian yang dilakukan 

mengakibatkan kewajiban hukum. Ikatan hukum juga diakibatkan oleh 

kewajiban pembayaran ganti rugi satu pihak kepada pihak lain apabila 

melanggar ketentuan perjanjian. Mengingat Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) berwenang membatalkan perjanjian, maka perjanjian yang 

menghambat persaingan usaha tidak mengikat menurut hukum karena 

dapat dibatalkan. Namun hal ini bukan berarti suatu perjanjian 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tidak mengikat (bagi pelaku usaha). Ikatan hukum berarti bahwa 

suatu kewajiban tertentu dilindungi hukum jika tidak melanggar Undang – 

Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

                                                           

 16 Mustafa Kamal Rokan, Op.Cit. hal. 86 
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2. Ikatan Ekonomi 

 Selain ikatan hukum, Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 5 

Tahun 1999 juga mencakup ikatan ekonomi. Ikatan ekonomi dihasilkan 

oleh suatu perjanjian jika ada standar perilaku tertentu  yang harus ditaati 

bukan karena persyaratan hukum, tetapi dalam rangka mencegah kerugian 

ekonomi. Ikatan ekonomi dalam hal ini adalah pihak yang ikut dalam 

ikatan perjanjian tersebut akan beruntung jika mengikuti strategi pasar 

yang disepakati, jika menyimpang dari strategi yang disepakati maka akan 

mengalami kerugian. Dengan bahasa yang lebih sederhana, pelaku usaha 

harus “ikut arus” dengan “permainan” yang telah disepakati, jika tidak 

maka ia akan mengalami kerugian atau “tergilas.” 

 Tidak adanya suatu perjanjian yang tegas baik tertulis maupun 

lisan. Inilah yang biasa terjadi, yakni saling memahami dengan melihat 

pasar sehingga dalam perjanjian hukum persaingan usaha ada yang disebut  

dengan “express agreement” (perjanjian yang tegas dan nyata) dan “tacid 

agreement” (perjanjian secara diam-diam). Contoh, express agreement 

jika terdapat dan pengakuan telah terjadi kesepakatan antar pelaku usaha, 

baik secara tertulis maupun tidak. Adapun tacid agreement jika perilaku 

seseorang atau kelompok pelaku usaha membuat pelaku usaha lain “ikut” 

dengan caranya, sehingga seolah-olah telah terjadi perjanjian. 

2.1.2 Struktur Pasar Oligopoli 

 Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oligopoli tidak didefinisikan 

secara eksplisit, tetapi justru pengertian oligopoli ditemukan dalam penjelasan 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang ditetapkan melalui sebuah 

perjanjian. Oligopoli adalah salah satu struktur pasar, dimana sebagian besar 
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komoditi (barang dan jasa) dalam pasar tersebut dikuasai oleh beberapa 

perusahaan. Apabila perusahaan tersebut dapat menyatukan perilakunya, maka 

terjadilah struktur pasar yang bersifat oligopoli kolusif (adanya perilaku yang 

bersatu).17

 Dalam Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua, oleh Christopher Pass dan 

Bryan Lowes, oligopoli adalah suatu tipe struktur pasar yang mempunyai sifat-

sifat sebagai berikut:

 

18

a. Sedikit perusahaan dan banyak pembeli, yaitu sebagian besar penawaran 

pasar berada di tangan beberapa perusahaan yang relatif besar dan 

melakukan penjualan pada banyak pembeli-pembeli kecil. 

 

b. Produk homogen yaitu produk yang ditawarkan oleh para pemasok 

biasanya dibedakan antara yang satu dengan yang lain dalam satu atau 

beberapa hal. Perbedaan-perbedaan ini mungkin sesuatu yang bersifat 

fisik. 

c. Pasar yang sulit dimasuki, yaitu besarnya rintangan-rintangan yang masuk 

(barrier to entry) yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan baru sulit 

untuk memasuki pasar tersebut.  

2.1.3 Metode Oligopoli 

 Bentuk perjanjian Oligopoli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang 

dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa : 

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk 

secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran 
                                                           
 17 L. Budi Kagramanto, Hukum Persaingan Usaha, Laros, Surabaya, 2008, hal. 136 
 18 Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 117 
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barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. 

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan 

penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, 

sebagaimana yang dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku 

usaha atau kelompok pelaku usaha masing-masing menguasai lebih dari 

75 % (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa 

tertentu. 

 Larangan tersebut berlaku apabila para pelaku usaha patut diduga atau 

dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa bila dua atau tiga pelaku usaha atau berkelompok 

pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar jenis barang atau jasa 

tertentu. Berdasarkan rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

perjanjian yang menimbulkan oligopoli dilarang jika unsur-unsur berikut ini telah 

terpenuhi, yaitu :19

a. Adanya suatu perjanjian 

 

b. Perjanjian tersebut dibuat antar pelaku usaha  

c. Tujuan dibuatnya perjanjian tersebut adalah untuk secara bersama-sama 

melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa 

d. Perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli  dan 

atau persaingan curang 

                                                           
 19 L. Budi Kagramanto, Op.Cit, hal. 139 
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e. Praktek monopoli atau persaingan curang diduga telah terjadi jika dua atau 

tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% 

(tujuh puluh lima persen) pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa  

 Berdasarkan sifatnya, maka Oligopoli ini dilarang, karena :20

a. Merugikan konsumen 

 

 Praktek perjanjian oligopoli akan menghasilkan kinerja pasar (market 

perfomance) di bawah optimal yang sama seperti perjanjian monopoli. Pelaku 

usaha akan mendapatkan keuntungan di atas normal, akan tetapi di lain pihak si 

konsumen akan membayar harga yang lebih mahal terhadap barang dan jasa. Hal 

ini dimungkinkan  karena si konsumen akan menanggung semua biaya tambahan 

produksi barang dan jasa yang dibelinya, serta harga yang lebih mahal yang 

disebabkan pelaku usaha melakukan praktek inefisiensi dalam produksi barang 

atau jasa (high cost economy). 

b. Meniadakan persaingan dan menimbulkan praktek usaha yang tidak sehat 

 Perjanjian oligopoli akan menimbulkan serangkaian perbuatan yang saling 

berkaitan satu sama lainnya, yaitu meniadakan persaingan harga antar pelaku 

usaha dengan cara membentuk kartel sebagai media/wadah bersama untuk 

menetapkan harga (price fixing) pada tingkat tertentu. Namun demikian perjanjian 

oligopoli ini juga dapat menimbulkan serangkaian perbuatan yang dilarang seperti 

misalnya monopoli, kartel, price fixing serta menurunkan bahkan meniadakan 

persaingan sehat. 

                                                           
 20 Ibid, hal. 140 
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 Oligopoli adalah salah satu struktur pasar, dimana sebagian besar komoditi 

(barang dan jasa) dalam pasar tersebut dikuasai oleh beberapa perusahaan. 

Apabila perusahaan tersebut dapat menyatukan perilakunya, maka terjadilah 

struktur pasar yang bersifat oligopoli kolusif (adanya perilaku yang bersatu). 

Struktur pasar atau industri oligopoli adalah pasar (industri) yang terdiri dari 

hanya sedikit perusahaan (produsen). Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang 

cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Produk dapat homogen atau 

terdiferensiasi. Perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku 

perusahaan lainnya dalam industri. Definisi diatas, kondisi pasar oligopoli 

mendekati kondisi pasar monopoli.21

 Definisi struktur pasar oligopoli dapat dilihat karakteristik dari pasar 

oligopoli antara lain :

  

22

1. Hanya sedikit perusahaan dalam industri (few number of firms). 

 

2. Produknya homogen atau terdiferensiasi (homogen or differentiated 

product). 

3. Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi (interdependence 

decisions). 

4. Kompetisi nonharga (non pricing competition). 

 Berikut penjelasan atas karakteristik dari pasar oligopoli : 

a. Hanya sedikit perusahaan dalam industri (few number of firms) 

                                                           
 21 Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi, Universitas 
Indonesia, hal. 175   
 22 Ibid, hal. 175 
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 Secara teoritis sangat sulit sekali  untuk menetapkan berapa jumlah 

perusahaan di dalam pasar agar dapat dikatakan oligopoli. Namun untuk dasar 

analisis, biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari sepuluh. Dalam 

kasus tertentu hanya terdapat dua perusahaan (duopoli) 

b. Produknya homogen atau terdiferensiasi (homogen or differentiated 

product) 

 Dilihat dari sifat output yang dihasilkan, pasar oligopoli merupakan 

peralihan antara persaingan sempurna  dengan monopoli. Perbedaan sifat output 

yang dihasilkan akan mempengaruhi perilaku perusahaan  dalam upaya mencapai 

kondisi optimal (laba maksimum). Jika dalam pasar persaingan sempurna 

perusahaan mengatur jumlah output (output strategy) untuk mengatur tingkat laba, 

dalam pasar monopoli hanya satu perusahaan yang mampu mengendalikan harga 

dan output, maka dalam pasar oligopoli bentuk persaingan antar perusahaan 

adalah persaingan harga (pricing strategy) dan non harga (non pricing strategy). 

Contoh pasar oligopoli yang menghasilkan produk diferensiasi adalah industri 

mobil, rokok, film, kamera. Sedangkan yang menghasilkan produk homogen 

adalah industri baja, pipa paralon, seng, dan kertas. 

c. Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi (interdependence 

decisions) 

 Keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan 

mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada (existing firms) maupun 

yang masih di luar industri (potential firms). Karenanya guna menahan 

perusahaan potensial untuk masuk industri, perusahaan yang sudah ada 
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menempuh strategi menetapkan harga jual terbatas (limiting prices), yang 

membuat perusahaan menikmati laba super normal di bawah tingkat maksimum. 

d. Kompetisi nonharga (non pricing competition). 

 Dalam upayanya mencapai kondisi optimal, perusahaan tidak hanya 

bersaing dalam harga, namun juga non harga (non pricing competition). Bentuk-

bentuk kompetisi non harga antara lain adalah pelayanan purna jual serta iklan 

untuk memberikan informasi, membentuk citra yang baik terhadap perusahaan 

dan mempengaruhi perilaku konsumen. Keputusan investasi yang akurat 

diperlukan agar perusahaan dapat berjalan dengan tingkat efisiensi yang sangat 

tinggi. Tidak tertutup kemungkinan perusahaan melakukan kegiatan intelijen 

industri untuk memperoleh informasi (mengetahui) keadaan, kekuatan dan 

kelemahan pesaing nyata maupun potensial. Informasi-informasi ini sangat 

penting agar perusahaan dapat memprediksi reaksi pesaing terhadap setiap 

keputusan yang diambil 

 Didalam oligopoli terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tebentuknya 

pasar oligopoli antara lain :23

a. Efisiensi Skala Besar 

  

 Dalam dunia nyata, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri 

mobil, semen, kertas, pupuk dan peralatan mesin, umumnya berstruktur oligopoli. 

Teknologi padat modal (capital intensive) yang dibutuhkan dalam proses produksi 

menyebabkan efisiensi (biaya rata-rata minimum) baru tercapai bila output 

diproduksi dalam skala sangat besar. Dalam industri mobil, untuk satu jenis 

                                                           
 23 Ibid, hal. 178 
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mobil, skala efisiensi baru tercapai jika produksi mobil minimal 50.000 sampai 

100.000 unit per tahun. Bila perusahaan memproduksi tiga jenis mobil saja, output 

minimal seluruhnya antara 200.000 – 300.000 unit per tahun. Selanjutnya bila 

biaya produksi per mobil puluhan juta rupiah, dana yang dibutuhkan untuk 

berproduksi ratusan miliar rupiah pertahun. Jika dihitung dengan biaya investasi 

awal, maka perusahaan yang ingin memasuki industri mobil harus menyiapkan 

dana triliunan rupiah. 

 Keadaan diatas merupakan hambatan untuk masuk (barries to entry) bagi 

perusahaan-perusahaan pesaing. Tidak mengherankan jika dalam pasar oligopoli 

hanya tedapat sedikit produsen. 

b. Kompleksitas Manajemen 

 Berbeda dengan tiga struktur industri lainnya (persaingan sempurna, 

monopoli dan persaingan monopolistik), struktur industri oligopoli ditandai 

dengan kompetisi harga dan non harga. Perusahaan juga harus cermat 

memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang 

merugikan dari perusahaan pesaing. Karena itu dalam industri oligopoli, 

kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan 

dalam industri. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan manajemen yang 

sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya 

begitu kompleks. Tidak banyak perusahaan yang memilik kemampuan tersebut, 

sehingga dalam pasar oligopoli akhirnya hanya terdapat sedikit produsen. 

 Apabila dikaitkan pada kasus penentuan rekanan asuradur oleh PT. Bank 

Negara Indonesia (persero) tbk yang mana dalam kasus tersebut kredit debitur 

BNI dengan hanya menunjuk 4 (empat) perusahaan asuransi sebagai rekananan 
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suransinya. Perusahaan asuransi tersebut adalah: PT. Asuransi Tri Pakarta; PT. 

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

Asuransi Indonesia. Dengan masing-masing pembagian porsinya Jasindo 25%, Tri 

Pakarta 45%, Wahana Tata 25%, dan MAI 5%. penunjukan tersebut 

menghilangkan kebebasan debitur yang mengajukan kredit pinjaman kepada BNI 

untuk memilih perusahaan asuransi yang akan digunakannya.  

 Penunjukan untuk rekanan asuransi juga mengakibatkan perusahaan 

asuransi yang lain tidak bisa masuk dan bersaing untuk melayani nasabah BNI 

yang akan mengasuransikan agunannya. Seharusnya PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) tbk tidak hanya melakukan perjanjian dengan 4 rekanan perusahaan 

asuransi lainnya tetapi harus melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi 

lainnya yang dipilih oleh nasabah dalam hal melakukan penutupan jaminan kredit. 

Perjanjian yang dibuat antara PT Bank Negara Indonesia (persero) tbk dengan 

rekanan asuradur berpotensi melanggar prinsup-prinsip Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 melalui oligopoli antara PT. Asuransi Tri Pakarta; PT. 

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

Asuransi Indonesia menghambat persaingan usaha yang tidak sehat dan perjanjian 

tersebut menyebabkan pasar tidak terbuka seluas-luasnya bagi perusahaan 

asuradur lainnya yang tidak ikut dalam perjanjian. Tetapi berdasarkan fakta-fakta 

yang telah ada  maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya tidak terjadi metode 

perjanjian oligopoli tersebut, hal ini dikarenakan pada kasus penentuan rekanan 

asuradur oleh PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk  sebenarnya tidak terjadi 

pelanggaran.  

 Berdasarkan fakta-fakta yang ada perjanjian usaha untuk penutupan klaim 

asuransi nasabah PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk  antara PT. Bank 
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Negara Indonesia (persero) tbk bersama Wahana Tata, Tri Pakarta, Jasindo dan 

MAI 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, PT. Bank Negara Indonesia (persero) 

tbk telah memberikan persetujuan prinsip kepada 5 (lima) perusahaan asuransi 

selain Wahana Tata, Tri Pakarta, Jasindo, dan MAI, kemudian PT. Bank Negara 

Indonesia (persero) tbk juga memberikan kesempatan terhadap 40 (empat puluh) 

perusahaan asuradur lain untuk bermitra sesuai dengan permintaan nasabah. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat dikatakan kasus penentuan rekanan 

asuradur oleh PT. Bank Negara  Indonesia (persero) tbk tidak melanggar Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.  

2.2. Unsur – Unsur Perjanjian Oligopoli menurut Undang – Undang Nomor 

5 Tahun 1999  

 Di dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan 

bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 

untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan dan/atau pemasaran barang 

.atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat 

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan 

penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa  apabila 2 (dua) 

atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha masing-masing menguasai 
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lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa 

tertentu”. 

Pasal 4 diatas dapat diuraikan ke dalam beberapa unsur sebagai berikut : 

1. Unsur Pelaku Usaha 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang – Undang 

Nomor 5 tahun 1999, yaitu : 

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang 

ekonomi”. 

  Dalam kasus penentuan rekanan asuradur yang dilakukan oleh PT

 Bank Negara Indonesia (persero) tbk ini, yang dimaksud dengan pelaku 

 usaha adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., adalah badan 

 usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang merupakan 

 bank milik negara yang didirikan dengan Akta Nomor 131 tanggal 31 Juli 

 tahun 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, S.H. Notaris di 

 Jakarta dengan akta perubahan tanggal 17 Juli 2001 Nomor 6 di hadapan 

 Notaris Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta dan mempunyai kegiatan 

 usaha perseroan di bidang perbankan dalam arti kata seluas-luasnya Maka 

 dengan demikian unsur pelaku usaha telah terpenuhi. 

2. Unsur Perjanjian 
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  Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang – Undang 

 Nomor 5 tahun 1999, yaitu : 

 “perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku 

usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 

dengan nama apapun baik tertulis ataupun tidak tertulis.” 

  Dalam kasus penentuan rekanan asuradur yang dilakukan oleh PT  

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

 (persero) tbk membuat perjanjian dengan 4 (empat) pelaku usaha tanggal 

 16 April 2002, yaitu masing-masing dengan: Wahana Tata dengan 

 perjanjian No. DIR/008 No. 066/DIR/IV/2002, Tri Pakarta dengan 

 perjanjian No. DIR/006 No. 146/DIR/PKS/2002, MAI dengan perjanjian 

 No. DIR/009 No. 068/DIR/2002 dan Jasindo dengan perjanjian No. 

 DIR/007 No. PKS 013.AJI/IV/2002 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka unsur perjanjian telah 

terpenuhi. 

3. Unsur Pihak Lain 

 Menurut penjelasan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 yang dimaksud pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang 

mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar 

bersangkutan 

  Apabila dikaitkan dengan kasus penentuan rekanan asuradur yang 

 dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (persero) tbk . Wahana Tata, 

 Tri Pakarta, MAI dan Jasindo masing-masing adalah perusahaan asuransi 

 yang melakukan kegiatan usahanya sebagai mitra PT Bank Negara
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 Indonesia (persero) tbk untuk menutup klaim asuransi nasabah PT Bank 

 Negara Indonesia (persero) tbk, sebagai pelaku usaha lain, tetapi bukan 

 merupakan pelaku usaha yang menjadi pesaing  

 Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, maka unsur pelaku 

usaha lain dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi. 

Karena salah satu unsur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tidak terpenuhi, maka Majelis Komisi berpendapat tidak perlu 

mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 

2.3.Pendekatan Yuridis dalam Kasus penentuan rekanan asuradur yang 

dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (persero) tbk 

Pendekatan yang digunakan dalam persaingan usaha untuk mengetahui 

apakah terdapat indikasi pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 5 Tahun 

1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap putusan perkara No. 10/KPPU-

L/2001 adalah pendekatan yuridis. Pada pendekatan yuridis, secara yuridis 

terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat dilakukan, antara lain : 

1. Pendekatan Per se Illegal (per se illegal approach) 

Suatu perbuatan dalam persaingan usaha dikatakan illegal secara per se 

apabila perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan dalam undang – 

undang persaingan usaha tanpa adanya suatu pembuktian. 

Perjanjian oligopoli tidak termasuk perilaku yang bersifat Per se illegal 

menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dalam Per se Illegal, 

perjanjian atau kegiatan dilarang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa 

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



31 
 

memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatannya. Penggunaan 

metode Per se Illegal menjadi bermanfaat ketika seseorang dalam proses 

administratif memperoleh kemudahan dan kejelasan. Penggunaan pendekatan ini 

dapat pula memperpendek proses pada tingkatan tertentu dalam pelaksanaan suatu 

Undang – Undang. Proses administratif dianggap relatif mudah dan sederhana 

karena hanya meliputi identifikasi perilaku yang tidak sah dan pembuktian atas 

perbuatan illegal tersebut. Tidak diperlukan lagi penyelidikan terhadap situasi 

serta karakteristik pasar. Pendekatan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

 Kelebihannya antara lain adalah: 

1. Terjadinya kepastian hukum terhadap suatu persoalan hukum 

antimonopoli yang muncul 

2. Jika suatu perjanjian atau perbuatan yang dilakukan yang hampir 

pasti merusak dan merugikan persaingan, maka untuk apa lagi 

bersusah payah melakukan pembuktian, tidak hanya memakan 

waktu, namun juga biaya mahal 

3. Pendekatan per se lebih memudahkan hakim memutuskan perkara 

persaingan usaha 

 Kekurangannya adalah dapat menjangkau perbuatan yang mungkin tidak 

merugikan atau bahkan mendorong persaingan menjadi salah secara hukum.  

2. Pendekatan Rule of Reason ( rule of reason approach) 

Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, Perjanjian oligopoli 

dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu bahwa 

suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah 
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terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Untuk itu 

dalam Perjanjian oligopoli, perlu diketahui apakah proses tersebut 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha.  

 Pendekatan ini memungkinkan pengadilan melakukan interpretasi 

terhadap undang – undang seperti mempertimbangkan faktor – faktor kompetitif 

dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Hal ini 

disebabkan karena perjanjian – perjanjian maupun kegiatan usaha yang termasuk 

dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak semuanya dapat 

menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau merugikan 

masyarakat. Sebaliknya, perjanjian – perjanjian maupun kegiatan – kegiatan 

tersebut dapat juga menimbulkan dinamika persaingan usaha yang sehat. Oleh 

karenanya, pendekatan ini digunakan untuk menentukan apakah mereka 

menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak. 

Sebenarnya pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau 

pemasaran barang dan/atau jasa atau membuat perjanjian oligopoli selama tidak 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak 

sehat dan mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima sebagai dasar pembenar 

dari perbuatan mereka tersebut.  

 Namun demikian pada umumya perjanjian oligopoli dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek oligopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini 

disebabkan dalam oligopoli sangat mungkin terjadi perusahaan-perusahaan yang 

ada akan saling mempengaruhi untuk menentukan harga pasar, menentukan angka 
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produksi barang dan jasa, yang kemudian dapat mempengaruhi perusahaan 

lainnya, baik yang sudah ada (existing firm) maupun yang masih diluar pasar 

(potential firm). Terjadinya kerjasama atau kolusi pada pasar oligopoli dapat 

terjadi secara sengaja atau secara diam-diam dapat terjadi karena adanya 

kesepakatan diantara pelaku usaha (tacid collusion). Kolusi secara diam-diam 

dapat terjadi karena adanya “meeting of mind” diantara para pelaku usaha untuk 

kebaikan mereka bersama untuk menetapkan harga atau produksi suatu barang. 

Kolusis seperti ini disejajarkan dengan kolusi karenanya dilarang dalam hukum 

persaingan usaha. 

 Selanjutnya pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri yang 

membutuhkan capital intensive dan keahlian tertentu seperti mobil, semen, kertas, 

dan peralatan mesin, dimana didalam proses produksinya baru akan tercapai 

tingkat efisiensi (biaya rata-rata minimum) jika diproduksi dalam skala besar. 

Dengan demikian, perjanjian oligopoli dapat saja mempunyai alasan-alasan yang 

dapat diterima dan tidak menimbulkan akibat yang begitu merugikan sehingga 

dapat dikatakan perjanjian oligopoli tidak selalu memiliki dampak negatif dengan 

adanya alasan-alasan yang dapat diterima. Oleh karena itu Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur oligopoli dirumuskan secara Rule of 

Reason, agar penegak hukum dalam menegakkan Undang-undang persaingan 

usaha dapat mempertimbangkan secara baik, apakah oligopoli yang terjadi 

merupakan hal yang alamiah (industri memiliki capital intensive yang tinggi), 
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atau mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima, ataukah perjanjian oligopoli 

tersebut dibuat hanya bertujuan sekedar untuk membatasi persaingan belaka.24

Berikut adalah ilustrasi berdasarkan pendekatan:

      

25

Per se Illegal : 

 

 

 Rule of Reason : 

 

 

Contoh dari pendekatan rule of reason ini dapat diterapkan pada monopoly 

alamiah (natural monopoly) yang terjadi karena satu pelaku usaha menjadi besar 

usahanya dan telah berhasil menguasai pangsa pasar untuk poduk barang dan jasa 

tertentu. Disamping itu, si pelaku usaha juga memiliki keunggulan komparatif – 

objektif, jika dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya, dan si pelaku usaha 

tersebut dengan keunggulannya pada akhirnya berhasil menguasai pasar produk 

tertentu secara sehat dan jujur serta terbuka. Terhadap jenis monopoli alamiah 

seperti ini, tidak dapat begitu saja dikatakan, bahwa si pelaku usaha telah 

melanggar Undang – Undang persaingan usaha, walau perbuatan telah memenuhi 

rumusan ketentuan – ketentuan dalam undang – undang.  

Jika ternyata berdasarkan alasan ekonomis (obyektif dan mempunyai 

keunggulan komparatif) dan perbuatan si pelaku usaha dinilai sebagai benar 

                                                           
 24 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Op.Cit, hal.  89 
 25 L. Budi Kagramanto, Op.Cit, hal. 95 
 

Ilegal Terbukti Tindakan 

Ilegal Unreasonable Faktor Lain Terbukti Tindakan 

Legal Reasonable 
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adanya, walau telah memenuhi rumusan ketentuan dalam undang – undang 

persaingan usaha, maka terhadap perbuatan yang demikian tidak dapat dikatakan 

sebagai perbuatan yang melanggar hukum. 

2.4. Dampak Negatif Perjanjian Oligopoli 

 Didalam Oligopoli mempunyai kelemahan dan dampak negatif antara 

lain:,  Kelemahan pasar oligopoli:26

1. Dibutuhkan 

 

investasi dan modal yang besar untuk memasuki pasar, 
karena adanya skala ekonomis yang telah diciptakan perusahaan 
sehingga sulit bagi pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar. 

2. Apabila terdapat perusahaan yang memiliki hak paten atas sebuah 
produk, maka tidak memungkinkan bagi perusahaan lain untuk 
memproduksi barang sejenis. 

3. Perusahaan yang telah memiliki pelanggan setia akan menyulitkan 
perusahaan lain untuk menyainginya 

4. Adanya hambatan jangka panjang seperti pemberian hak waralaba 
oleh pemerintah sehingga perusahaan lain tidak bisa memasuki 
pasar 

5. Adanya kemungkinan terjadinya kolusi antara perusahaan di pasar 
yang dapat membentuk monopoli atau kartel yang merugikan 
masyarakat 

 Efek negatif oligopoli antara lain :27

a. Kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar (excess profit) yang 

 

 dinikmati oleh para produsen oligopoli dalam jangka panjang. 
b. Kemungkinan adanya ketidak efisienan produksi karena setiap produsen 

tidak beroperasi pada AC minimum. 
c. Kemungkinan adanya "eksploitasi" terhadap konsumen maupun buruh 

(karena P> MC); seperti kasus monopoli. 
d. Ketegaran harga (terutama ke bawah) sering dikatakan menunjang adanya 

inflasi yang kronis; dan ini merugikan masyarakat secara makro. 
 

                                                           
 26http://soerya.surabaya.go.id/AuP/e.DU.KONTEN/edukasi.net/SMA/Ekonomi/Pasar.Oli
gopoli/materi3.html , dikunjungi pada tanggal 25 April 2012 
 
 27 http://restyucul.blogspot.com/2011/05/pasar-oligopoli.html , dikunjungi pada 
tanggal 25 April 2012 
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 Jika dikaitkan dengan kasus penentuan rekanan asuradur oleh PT. Bank 

Negara Indonesia (persero) tbk maka tidak terjadi efek negatif dari perjanjian 

oligopoli tersebut karena dalam hal ini sebenarnya tidak terjadi pelanggaran 

karena berdasarkan fakta-fakta yang ada perjanjian usaha untuk penutupan klaim 

asuransi nasabah PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk  antara PT. Bank 

Negara Indonesia (persero) tbk bersama Wahana Tata, Tri Pakarta, Jasindo dan 

MAI 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, PT. Bank Negara Indonesia (persero) 

tbk telah memberikan persetujuan prinsip kepada 5 (lima) perusahaan asuransi 

selain Wahana Tata, Tri Pakarta, Jasindo, dan MAI, kemudian PT. Bank Negara 

Indonesia (persero) tbk juga memberikan kesempatan terhadap 40 (empat puluh) 

perusahaan asuradur lain untuk bermitra sesuai dengan permintaan nasabah. 

 Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat dikatakan kasus penentuan 

rekanan asuradur oleh PT. Bank Negara  Indonesia (persero) tbk tidak melanggar 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan tidak terjadi efek negatif dari 

perjanjian oligopoli. 
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