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BAB III 

ANALISIS PERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. BANK 

NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK  BERDASARKAN  PASAL 15 

AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG 

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA 

TIDAK SEHAT 

 

3.1 Konsep Perjanjian Tertutup 

 Pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri 

pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk dipasar sesuai dengan 

berlakunya hukum pasar. Karena itu, dilarang setiap perjanjian yang bertentangan 

dengan kebebasan tersebut dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan tidak 

sehat. Perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha untuk memilih 

sendiri penjual atau pemasok disebut dengan istilah “Perjanjian Tertutup”. Yang 

disebut perjanjian tertutup ini termasuk yang disebut dengan larangan pembatasan 

distribusi yang vertikal. Perjanjian tertutup adalah perjanjian yang 

mengkondisikan bahwa pemasok suatu produk akan menjual produknya hanya 

jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya atau untuk memastikan 

bahwa seluruh produk tidak akan tersalur kepada pihak lain. Seorang pembeli 

(biasanya distributor) melalui perjanjian tertutup mengkondisikan bahwa penjual 

atau pemasok produk tidak akan dijual atau memasok setiap produknya kepada 

pihak tertentu atau pada tempat tertentu.28

 Perjanjian tertutup pada prinsipnya merupakan bagian penting dari 

hambatan vertikal (vertical restraint), maka perjanjian tertutup memiliki dua 

 

                                                           
 28 Mustafa Kamal Rokan, Op.Cit. hal. 136 
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katagori yaitu hambatan untuk persaingan yang sifatnya intrabrand dan hambatan 

untuk persaingan yang sifatnya interbrand. Persaingan intrabrand adalah 

persaingan antara distributor atau pengecer untuk suatu produk yang berasal dari 

manufaktur atau produsen yang sama. Oleh karena itu, hambatan yang bersifat 

intrabrand terjadi ketika akses penjualan distributor atau pengecer dibatasi oleh 

produsen. Sedangkan persaingan interbrand adalah persaingan antar manufaktur 

atau produsen untuk suatu jenis atau kategori barang di pasar bersangkutan yang 

sama. Hambatan interbrand terjadi bila produsen menciptakan pembatasan 

persaingan terhadap produk pesaingnya. Perjanjian tertutup merupakan salah satu 

strategi yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan 

pasar yang mungkin akan mengganggu iklim persaingan dan pada akhirnya akan 

merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah 

mengantisipasi hal ini dengan melarang beberapa tindakan (strategi) yang 

termasuk dalam kategori perjanjian tertutup, karena potensial menimbulkan 

kerugian masyarakat (welfare loss) Perjanjian tertutup merupakan salah satu 

bentuk teknis dari hambatan vertikal (vertical restraint). Dalam Undang-Undang 

Nomor. 5 Tahun 1999 terdapat beberapa pasal yang mengatur strategi hambatan 

vertikal semacam ini, dan khusus untuk perjanjian tertutup diatur dalam pasal 

15.29

                                                           
 29 Pedoman Pasal 15 (Perjanjian tertutup) Undang-Undang Nomot 5 Tahun 1999 
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat, hal. 11 

 

 Khusus pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, beberapa 

tindakan yang dilarang meliputi: 

a.   Perjanjian distribusi eksklusif 
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b. Perjanjian penjualan/pembelian barang dan/atau jasa tertentu yang bersifat 

mengikat (tying agreement) 

c.  Perjanjian penetapan harga dan atau diskon tertentu yang dikaitkan dengan 

tying agreement 

d.   Perjanjian penetapan harga dan atau diskon tertentu yang dikaitkan dengan 

pelarangan untuk membeli barang dan atau jasa dari pesaing (exclusive dealing 

dikaitkan dengan potongan harga). Dalam hukum persaingan, pendekatan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ini harus menggunakan interpretasi yang 

fleksibel dan tidak kaku.  

 Perjanjian tertutup di dalam hukum persaingan usaha diatur dalam Pasal 

15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni sebagai berikut : 

1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa 
hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa 
tersebut kepada pihak tertentu dan/atau tempat tettentu. 

2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak 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. 

3) Pelaku usaha dilarang membuat 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: 
a. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pemasok atau 
b.   Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau jenis dari 

pelaku usaha lain yang mejadi pesaing dari pelaku usaha lain yang 
menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. 

 Pasal 15 ayat 1 dan 2 melarang setiap bentuk kesepakatan mengenai 

eksklusif (kontrak penjualan, atau kewajiban memasok eksklusif) dan juga 

melarang kesepakatan penjualan mengikat selektif. Dalam bidang usaha penyalur, 

maka pelaku usaha dilarang membuat perjanjian bahwa hanya pembeli tertentu 

yang akan dipasok atau hanya memasok atau tidak memasok pembeli pada 
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wilayah tertentu. Dengan demikian, terdapat dua batasan yang dilakukan, yakni 

pelaku usaha dibatasi hanya dapat menunjuk penyalur tertentu dan juga tidak 

diizinkan untuk mempercayakan suatu wilayah tertentu kepada penyalur tersebut. 

Adapun  pada Pasal 15 ayat 3 mencakup perilaku harga penjualan kembali kecuali 

dalam penetapan harga minimum. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 

melarang perjanjian tertutup secara Per Se artinya tidak dibutuhkan waktu 

pembuktian akan adanya dampak kepada persaingan untuk menetapkan legal atau 

ilegalnya praktek tersebut. 30

(i) Exclusive Distribution Agreement di mana pelaku usaha membuat 

perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa 

pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak 

memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau di 

tempat tertentu saja. Dengan kata lain pihak distributor diikat 

berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian untuk hanya boleh 

memasok produk kepada pihak tertentu dan di tempat tertentu saja.  

  

3.2 Exclusive Dealing, Tying Agreement dan Special Discount Menurut Teori 

Ekonomi 

 Menurut pemahaman dari teori ekonomi, yang dimaksud dengan: 

a. Exclusive Dealing 

 Adalah suatu perjanjian yang terjadi di antara orang-orang yang berada 

pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu 

barang atau jasa. Exclusive dealing atau perjanjian tertutup ini terdiri dari: 

(ii)  Tying Agreement. 

                                                           
 30 Mustafa Kamal Rokan, Op.Cit. hal. 138 
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(iii)  Vertical Agreement on Discount. 

b. Tying Agreement 

 Adalah bentuk perjanjian distribusi berdasarkan mana distributor 

diperbolehkan untuk membeli suatu barang tertentu (tying product) dengan syarat 

harus membeli barang lain (tied product). Adalah suatu perjanjian berdasarkan 

perjanjian tersebut, si penjual menjual produknya kepada pembeli dengan 

menetapkan persyaratan bahwa pembeli akan membeli produk lain dari penjual. 

Produk yang diinginkan oleh pembeli adalah produk pengikat (tying product) dan 

produk yang oleh penjual diwajibkan untuk dibeli oleh pembeli disebut sebagai 

produk ikatan (tied product). Dalam hal kewajiban untuk membeli produk ini 

ditetapkan secara sepihak tanpa dapat dihindari oleh pembeli karena tidak ada 

pilihan penjual lainnya, penjual akan memiliki posisi tawar yang tinggi (dominant 

bargaining power/position) dan menjadikan perjanjiannya berat sebelah. Nilai 

tawar yang dimiliki oleh penjual akan menjadi tinggi karena penjual memiliki 

market power yang besar, akan tetapi dari segi positifnya adalah bilamana 

produknya memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga menjadi keinginan 

pembeli sendiri untuk membeli produknya. 

c. Special Discount 

 Bilamana pelaku usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk suatu 

produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha yang lainnya, maka pelaku usaha 

harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan 

membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi 

pesaingnya.31

                                                           
 31 Pedoman Pasal 15 (Perjanjian tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat, hal. 13 
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  Jika dikaitkan dalam kasus rekanan asuradur PT Bank Negara Indonesia 

(persero) Tbk. Terlapor (Dalam hal 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/DlR/2002 dan 

Jasindo dengan perjanjian No. DIR/007 No. PKS 013.AJI/IV/2002. Dalam 

perjanjian ini PT Bank Negara Indonesia (persero) menegaskan bahwa perjanjian 

usaha untuk penutupan kl aim asuransi nasabah bukan merupakan kegiatan yang 

menolak atau menghalangi perusahaan asuransi lainnya untuk melakukan kegiatan 

penutupan asuransi , pihak distributor tidak diikat berdasarkan kesepakatan dalam 

perjanjian untuk hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan di 

tempat tertentu saja, selain itu didalam perjanjian tersebut juga tidak menyebutkan 

harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan 

membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi 

peasingnya. 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.  

 Dalam  perjanjian yang dilakukan oleh BNI dengan pelaku usaha tersebut 

tidak ada yang menetapkan persyaratan bahwa pembeli akan membeli produk lain 

dari penjual. Produk yang diinginkan oleh pembeli adalah produk pengikat (tying 

product) dan produk yang oleh penjual diwajibkan untuk dibeli oleh pembeli 

disebut sebagai produk ikatan (tied product). Selain itu di dalam Perjanjian 

tersebut juga tidak disebutkan bilamana pelaku usaha ingin mendapatkan harga 

diskon untuk suatu produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha yang lainnya, 
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maka pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut 

atau tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain 

yang menjadi pesaingnya. Berdasarkan fakta-fakta yang ada perjanjian yang 

dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk tidak termasuk dalam 

perjanjian Exclusive Dealing, Tying Agreement dan Special Discount karena 

unsur-unsur yang ada di dalam perjanjian Exclusive Dealing, Tying Agreement 

dan Special Discount tidak terpenuhi . 

3.3 Penafsiran Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

 Penafsiran dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat  adalah 

sebagai berikut : 

 Pasal 15 Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa 

pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat 

persyaratan bahwa pihak yang menerima barang hanya akan memasok atau tidak 

memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau 

pada tempat tertentu. 

Bentuk-bentuk perjanjian tertutup yang dilarang meliputi: 

1. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: 

 Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang 

hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut 

kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu (exclusive dealing 

distribution). 

2. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: 
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 Perjanjian 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 agreement). 

3. Pasal 15 ayat (3) poin a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:  

 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 harus bersedia membeli barang 

dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (tying agreement dikaitkan dengan 

potongan harga) 

4. Pasal 15 ayat (3) poin b. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1999: 

 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 tidak akan membeli barang 

dam/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing 

dari pelaku usaha pemasok (exclusive dealing dikaitkan dengan potongan harga). 

 Adapun penafsiran dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

ayat per ayat adalah sebagai berikut: 

Pasal 15 ayat (1): 

3.3.1 Perjanjian Distribusi Eksklusif / Exclusive Distribution Agreement 

(Pasal 15 ayat (1)): 

 Dalam Pasal 15 ayat (1) menjelaskan larangan bagi pelaku usaha 

(khususnya di sektor hulu) untuk mengadakan perjanjian yang bersifat eksklusif 

dengan pelaku usaha lain. Berdasarkan unsur pelaku usaha lain sebagai pihak 

yang menerima barang dan/atau jasa, dijelaskan bahwa pelaku usaha lain tersebut 

dapat dikategorikan sebagai pemasok/penyalur dan/atau yang berada di tingkat 
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hilir dalam satu rangkaian produksi dan distribusi vertikal. Sifat perjanjian 

tertutup dijelaskan melalui unsur hanya akan memasok atau tidak memasok 

kembali barang dan/atau jasa kepada pihak tertentu dan di tempat tertentu. 

Pembatasan dalam kebebasan memberi pasokan (berdasarkan kriteria pelaku 

usaha/pihak tertentu dan di tempat tertentu) yang dikenakan oleh pelaku usaha 

(sektor hulu) kepada pelaku usaha sektor hilir merupakan faktor utama untuk 

memenuhi kriteria perjanjian yang diklasifikasikan sebagai perjanjian tertutup 

atau eksklusif. Selain akan berpotensi menimbulkan praktek-praktek yang 

merugikan persaingan sehat dalam rangkaian produksi - distribusi vertikal berupa 

persaingan interbrand dan intrabrand, maka unsur pembatasan pasokan pada 

tempat tertentu juga berpotensi menimbulkan terjadinya praktek pembagian 

wilayah. 

3.3.2 Perjanjian Tying (Pasal 15 ayat (2)): 

 Dalam pasal 15 ayat 2 dijelaskan mengenai larangan bagi pelaku usaha 

untuk membuat perjanjian tying. Secara spesifik, pelaku usaha yang bertindak 

selaku pemasok (sektor hulu) tidak diperbolehkan untuk memberlakukan 

kewajiban bagi pelaku usaha lain (sebagai penerima pasokan dan/atau distributor) 

untuk membeli produk dan/atau jasa lain yang berbeda karakternya dengan 

produk pokoknya. Perbedaan karakteristik antara produk utama dan produk 

lainnya sebagaimana dapat diukur berdasarkan tingkat komplemen atau 

substitusinya merupakan faktor kunci dari praktek tying tersebut. Pengaitan 

penjualan atau pembelian yang bersifat wajib antara produk dan/atau jasa yang 

sama sekaIi berbeda dalam satu paket potensial akan melanggar pasal ini. 
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3.3.3 Perjanjian Penetapan Harga Dan Atau Diskon Yang Dikaitkan Dengan 

Praktek Tying dan Perjanjian Tertutup/Eksklusif (exclusive dealing) (Pasal 

15 ayat (3)): 

 Dalam Pasal 15 ayat (3) tersebut memuat larangan mengenai kebijakan 

penetapan harga yang dikaitkan dengan praktek tying dan perjanjian 

tertutup/eksklusif (exclusive dealing). Secara spesifik, Pasal 15 ayat (3) poin a 

menjelaskan bahwa pelaku usaha (sebagai pemasok) dilarang untuk mengenakan 

harga tertentu dan/atau menetapkan tingkat diskon dan/atau potongan harga atas 

barang dan/atau jasa dengan syarat utama bahwa pelaku usaha yang menerima 

pasokan (distributor di tingkat hilir) harus membeli barang dan/atau jasa yang 

sama sekali tidak terkait dengan produk utama yang dibeli dari pemasok. Hal 

tersebut merupakan praktek yang mengkaitkan penetapan harga dan atau 

kebijakan diskon dengan praktek tying.  

 Pasal 15 ayat (3) poin b, secara spesifik menjelaskan bahwa pelaku usaha 

sebagai pemasok dilarang untuk menetapkan harga dan/atau menetapkan tingkat 

diskon dan atau potongan harga kepada pelaku usaha penerima pasokan 

(distributor di tingkat hilir), dengan larangan untuk membeli produk sejenis dari 

pesaing pelaku usaha pemasok sebagai syarat utama. Hal tersebut merupakan 

praktek yang mengkaitkan antara penetapan harga dan/atau kebijakan diskon 

dengan perjanjian yang bersifat eksklusif dan/atau tertutup.32

 Dalam skripsi ini telah diindikasi bahwa PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk telah melakukan perjanjian tying, Perjanjian tying  adalah yang 

memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu 

 

                                                           
 32 Ibid, hal. 16 
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harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok 

(tying agreement). 

 karena perjanjian yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk 

dengan Wahana Tata, Tri Pakarta, Jasindo, dan MAI hanya dengan 4 rekanan saja 

hal ini dapat menimbulkan pasar tidak terbuka secara luas bagi perusahaan 

asuradur lainnya yang tidak ikut dalam perjanjian. 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.  hal ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip dalam Pasal 15 ayat 

(2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.  Berdasarkan fakta yang ada bahwa 

perjanjian tersebut bukan ditujukan untuk menolak atau menghalangi perusahaan 

asuransi lainnya untuk  melakukan kegiatan penutupan asuransi, hal ini dibuktikan 

dengan nasabah PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk bebas untuk memilih  

atau menentukan perusahaan asuransi untuk menutup barang jaminannya. Dalam  

perjanjian yang dilakukan oleh BNI dengan pelaku usaha tersebut tidak ada yang 

menetapkan persyaratan bahwa pembeli akan membeli produk 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. Jadi dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (persero) 

tbk tidak tebukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena unsur-unsur dalam Pasal 15 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan Perjanjian yang memuat 

persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus 
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bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (tying 

agreement tidak terpenuhi.  

3.4 Unsur yang ada dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

adalah sebagai berikut: 

1) Pelaku Usaha 
Pelaku usaha menurut pasal 1 angka 5 adalah setiap orang 
perorangan ataubadan 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. 

2) Perjanjian  
Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha 
untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha 
lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. 

3) Pelaku Usaha Lain  
Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai 
hubungan vertikal maupun horisontal yang berada dalam satu 
rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir 
dan bukan merupakan pesaingnya. 

4) Pihak yang Menerima   
Pihak yang menerima adalah pelaku usaha yang menerima 
pasokan berupa barang dan/atau jasa dari pemasok. 

5) Barang  
Barang menurut pasal 1 angka 16 adalah setiap benda, baik 
berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 
bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, 
atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 

6) Jasa 
Jasa menurut pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang 
berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam 
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku 
usaha. 

7) Memasok Kembali   
Memasok kembali menurut penjelasan pasal 15 adalah 
menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam 
kegiatan jual beli.  

8) Pihak Tertentu  
Pihak tertentu adalah pihak lain yang membeli barang dan/atau 
jasa dari pihak yang menerima barang dan/atau jasa dari 
pemasok. 

9) Tempat Tertentu  
Tempat tertentu adalah suatu wilayah geografis di mana barang 
dan/atau jasa tersebut akan diperdagangkan. 
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10)  Barang dan Jasa Lain  
Barang menurut pasal 1 angka 16 adalah setiap benda, baik 
berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 
bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, 
atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Jasa 
menurut pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk 
pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat 
untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 

11) Harga  
Adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang 
dan/atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar 
bersangkutan. 

12) Potongan Harga  
Merupakan potongan harga (diskon) yang merupakan insentif 
yang diberikan oleh seorang produsen kepada distributor 
ataupun dari distributor kepada pengecernya, di mana harganya 
menjadi lebih murah daripada harga yang seharusnya 
dibayarkan.33

                                                           
 33 Ibid, hal. 18 

 
 

 Jika Dikaitkan dengan kasus rekanan asuradur PT Bank Negara 

Indonesia, tbk yang di indikasi melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 ,  terdapat unsur yang ada dalam pasal 15 tersebut antara 

lain : 

Unsur Pelaku Usaha 

 Terlapor yaitu 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, SH., 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. 
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 bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas maka unsur 

pelaku usaha dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah 

terpenuhi 

Unsur Per janj ian 

 Terlapor 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/DlR/2002 dan 

Jasindo dengan perjanjian No. DIR/007 No. PKS 013.AJI/IV/2002. 

 Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka unsur perjanjian 

dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi 

Unsur Pihak Lain 

 Tri Pakarta, Wahana Tata, MAI dan Jasindo masing-masing sebagai mitra 

Terlapor dalam menutup kl aim asuransi nasabah Terlapor adalah pihak lain yang 

mengikatkan diri dalam perjanjian dengan pihak Terlapor 

 Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka unsur pihak lain 

dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi 

Unsur Barang dan Jasa Ter tentu 

 jasa yang diproduksi oleh Wahana Tam, Tri Pakarta, Jasindo, dan MAI 

sebagai mitra Terlapor adalah jasa tertentu berupa jasa asuransi untuk menutup 

kl aim asuransi nasabah Terlapor 

 Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka unsur jasa tertentu 

dalam Pasal 15 agar (2) telah terpenuhi 

Unsur Jasa lainnya 
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 Yang dimaksud dengan jasa lainnya adalah jasa yang berbeda baik jenis, 

macam, atau sifatnya dari jasa yang diproduksi dan atau dipasarkan oleh pelaku 

usaha pemasok dalam pasar yang sama 

 Selain jasa asuransi yang diproduksi oleh Wahana Tata, Tri Pakarta, 

Jasindo, dan MAI, tidak ada jasa lainnya selain jasa asuransi penutupan resiko 

agunan nasabah Terlapor 

 Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka unsur jasa lainnya 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak terpenuhi 

 Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka unsur Pasal 15 

ayat (2) tidak terpenuhi.  

3.5  Tujuan Pelaku Usaha Membuat Perjanjian Tertutup 

 Akibat positif dan negatif pelaku usaha melakukan perjanjian tertutup, 

adalah karena dengan perjanjian tertutup pelaku usaha dapat:34

a. Meningkatkan kekuatan pasar (market power)  

 

Pengertian dari kekuatan pasar atau market power adalah 

kemampuan pelaku usaha untuk menetapkan harga melebihi biaya 

marjinal dari kegiatan produksi yang dilakukan, sehingga 

keuntungan yang dinikmati adalah keuntungan di atas level harga 

persaingan atau keuntungan normal.  

Melalui perjanjian tertutup, maka akibat negatifnya adalah bahwa 

akses pelaku usaha lain untuk melakukan hal yang sama menjadi 

terbatas, sehingga akan mengurangi persaingan usaha langsung. Di 

samping itu perjanjian tertutup ini juga akan menghambat pelaku 

                                                           
 34Ibid, hal. 21  
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usaha baru untuk memasuki pasar. Jika dilihat dari sudut pandang 

pelaku usaha yang tidak terlibat perjanjian tertutup, maka strategi 

perjanjian tertutup akan mangakibatkan mereka menghadapi 

pembatasan akses distribusi sehingga kemampuan untuk ikut 

bersaing menjadi turun. Oleh karena itu strategi ini dapat 

digunakan untuk mengurangi persaingan sehingga pelaku usaha 

dapat menetapkan harga lebih tinggi untuk mendapat keuntungan 

melebihi keuntungan yang wajar atau melebihi keuntungan pada 

posisi persaingan penuh. 

b. Meningkatkan efisiensi  

Perjanjian eksklusif, yang merupakan kontrak jangka panjang yang 

eksklusif antara produsen dan distributor sehingga secara positf 

akibatnya akan dapat mengurangi biaya observasi (searching cost), 

biaya transaksi, biaya monitoring sistem distribusi. Dengan adanya 

kepastian pasokan distribusi baik bagi produsen maupun distributor 

sebagai akibat perjanjian eksklusif tersebut, maka efisiensi akan 

dapat dicapai. 

c. Menjaga persaingan intrabrand  

Pelaku usaha pada umumnya membiarkan persaingan antar 

produsen (interbrand competition) karena secara teknis memang 

lebih sulit untuk membuat kartel antar produk. Di sisi lain untuk 

menjaga sistem distribusi, dengan dibuatnya perjanjian tertutup 

secara positif mereka meminimalkan persaingan antar distributor 

(intrabrand competition) dengan melakukan perjanjian tertutup. 

Dengan demikian maka dengan perjanjian tertutup ada peluang 
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untuk menambah kekuatan pasar, meskipun persaingan antar 

produk cukup ketat. 

3.6 Dampak Positif dan Dampak Negatif Perjanjian Tertutup 

 Tidak secara otomatis perjanjian tertutup itu menimbulkan dampak 

negatif, akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif sehingga oleh 

karenanya pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian 

tertutup, bilamana perjanjian tertutup tersebut memberikan dampak positif. 

Pembedaan antara dampak positif dari dampak negatif dapat ditetapkan dengan (i) 

mempelajari latar belakang atau alasan mengapa pelaku usaha membuat 

perjanjian tertutup, dan (ii) menganalisis akibat/dampak dari dibuatnya perjanjian 

tertutup tersebut. Dampak positif dibuatnya perjanjian tertutup tersebut secara 

umum antara lain:35

a) Peningkatan spesialisasi antara produsen-distributor akan 

meningkatkan skala ekonomis masing-masing pihak, sekaligus 

mengurangi unsur ketidak-pastian dalam proses distribusi. 

 

b) Pengurangan biaya transaksi antara produsen-distributor sehingga 

terjadi peningkatan efisiensi. 

c) Peningkatan kepastian dalam melakukan usaha bagi pelaku usaha 

yang terikat dalam suatu perjanjian tertutup 

d) Mengurangi perilaku distributor mengambil kesempatan 

(peluang)arbitrage.  

 Hal ini terjadi bila seorang membeli produk yang cukup banyak, kemudian 

dijual ke pasar yang lain sehingga mendapat keuntungan dari perbedaan harga jual 

                                                           
 35 Ibid, hal. 22 
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pada pasar yang berbeda. Dampak tindakan arbitrage ini akan mengganggu 

pangsa pasar produsen yang sama di wilayah lain. 

 Sedangkan dampak negatif yang bisa disebabkan oleh dilaksanakannya 

perjanjian tertutup secara umum antara lain: 

a. Peningkatan hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha potensial 

dan penutupan akses bagi pelaku usaha pesaing. Hambatan ini 

terjadi karena pelaku usaha yang tidak terlibat perjanjian tertutup 

tersebut terpaksa hams mebangun jaringan distribusi sendiri atau 

mencari distributor independen. Proses pencarian dan membangun 

jaringan distribusi akan menimbulkan biaya (integration cost & 

switching cost) yang menjadi faktor hambatan yang signifikan bagi 

pelaku usaha yang tidak terlibat dalam perjanjian tertutup. 

b. Potensial terjadinya pembagian wilayah. Pembagian wilayah ini 

dapat terjadi bila alokasi distribusi antar produsen-distributor ke 

dalam beberapa wilayah, dimana untuk masing-masing wilayah 

terdapat beberapa distributor yang dominan. Bentuk peljanjian 

tertutup antar produsen-distributor, akan memudahkan bagi para 

distributor dalam mempertahankan wilayahnya masing-masing. 

Dengan demikian praktek perjanjian tertutup dapat memfasilitasi 

praktek kolusi pembagian wilayah terutama untuk pelaku usaha 

ditingkat hilir. 

c. Memungkinkan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan 

pasar, yang kemudian akan melakukan diskriminasi harga untuk 

memaksimalkan profit. 
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d. Bagi konsumen, pada prinsipnya merupakan akibat dari 

pembatasan persaingan yang mengakibatkan pasar berstruktur 

tidak persaingan sempuma. Dalam pasar yang demikian, pelaku 

usaha pada umumnya akan menetapkan harga yang lebih tinggi 

dari harga persaingan untuk menambah keuntungan. Dalam kondisi 

yang demikian konsumen harus membayar harga yang lebih mahal, 

dan secara umum akan menimbulkan welfare loss.  

 Khusus untuk strategi tying (perjanjian pembelian dengan mengaitkan 

produk lain dalam suatu penjualan), dampak positif yang bisa muncul antara 

lain:36

a) Penjualan berbagai produk secara bersamaan akan mengurangi 

biaya transaksi, terutama dalam proses pengumpulan informasi, 

negosiasi serta manajemen logistik. 

 

b) Dalam kasus tertentu (misalnya untuk mesin yang rumit), 

produsen dapat mengikat pembeli sehingga kontrol kualitas 

terhadap bahan baku yang digunakan mesin tersebut dapat 

dilakukan. Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahan 

penggunaan bahan baku yang memperburuk kinerja mesin. 

 Dampak negatif yang dapat terjadi dari tying di antaranya adalah: 

a. Merupakan salah satu bentuk pembatasan akses pasar yang 

diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap pelaku usaha 

pesaingnya. Pada umumnya produk yang dijual dengan strategi tying 

adalah produk yang kurang laku dan atau menghadapi persaingan yang 

sangat kuat karena adanya produk substitusi. 
                                                           
 36 Ibid, hal. 24 
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b. Merupakan hambatan masuk ke pasar, terutama bagi pelakuusaha yang 

tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi produk yang 

disertakan atau disyaratkan diluar produk utamanya. 

c. Dapat menciptakan pasar monopoli, terutama dalam layanan purna 

jual, sebagai akibat ketergantungan pembeli terhadap kondisi purna 

jual yang diberikan oleh produsen. 

d. Sebagai sarana untuk menyamarkan praktek penetapan harga dan atau 

praktek menjual rugi. 

3.7 Aturan Sanksi 

 Dalam Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1999 diatur ketentuan sanksi 

terhadap pelanggarnya yang dapat berupa tindakan, pidana pokok dan pidana 

tambahan. Adapun sanksi pelanggaran terhadap perjanjian tertutup (Pasal 15) 

adalah sebagai berikut:37

a) Penetapan pembatalan perjanjian kepada pelaku usaha yang melakukan 

perjanjian tertutup 

 

1) Tindakan Administratif 

 Komisi berwenang menjatuhkan tindakan administratif terhadap 

pelanggaran berupa: 

b) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti 

menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha 

tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. 

c) Penetapan pembayaran ganti rugi 

                                                           
 37 Ibid, hal. 37 
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d) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima 

milyar rupiah) 

 Di samping sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh KPPU, 

Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1999 menetapkan sanksi pidana yang hanya 

dapat dijatuhkan oleh Pengadilan dan dilaksanakan oleh Kepolisian/Kejaksaan. 

2) Pidana Pokok 

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasa1 15 Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1999 

diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar 

rupiah) dan setinggitingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar 

rupiah) atau pidana kurungan selama-Iamanya 5 (lima) bulan. 

3) Pidana Tambahan 

 Pidana tambahan dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pasal 15 Undang-

Undang Nomor  5 Tahun 1999 adalah: 

a) Pencabutan ijin usaha 

b) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran 

terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1999 untuk 

menduduki jabatan dereksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau 

c) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya 

kerugian pada pihak lain. 

 Didalam kasus ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak terbukti 

secara sah melakukan perjanjian tertutup, maka PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk tidak dapat dikenakan sanksi karena tidak melanggar Pasal 15 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
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