
BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

a. Setiap pelaku usaha (produsen) dalam perjanjian distributor berdasarkan asas 

kebebasan berkontrak, yang meliputi bebas menentukan pihak distributor 

suatu produk di pasar sesuai dengan hukum pasar, dengan menetapkan 

berlakunya suatu harga atas satu produk pada suatu pasar, maka perjanjian 

yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas akan 

bertentangan dengan hukum pasar dan dapat mempengaruhi serta 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Unsur pembagian wilayah dan 

perjanjian tertutup yang menyimpang dari penerapan Asas Kebebasan 

Berkontrak pada perjanjian distributor dapat menghambat persaingan usaha 

tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat akan memunculkan pemusatan 

kekuatan ekonomi, mengakibatkan dikuasainya sektor produksi dan distribusi 

atas barang oleh pelaku usaha tertentu, sehingga merugikan kepentingan 

umum serta bertentangan dengan keadilan sosial. 

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan alternatif dalam 

menganalisa tindakan pelaku usaha melalui pendekatan per se illegal yang 

menyatakan tindakan tertentu melanggar hukum, tanpa menyelidiki lebih dulu 

akibat tindakan tersebut dari sudut ekonomi dan rule of reason yang 

memerlukan penelitian terhadap keadaan-keadaan tertentu yang ditimbulkan 
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oleh tindakan pelaku usaha yang dapat menghambat persaingan sebelum 

menyatakan tindakan tersebut melanggar hukum. 

 

2. SARAN 

a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera melakukan audit terhadap 

pola perilaku yang terjadi untuk mendapatkan gambaran secara utuh pola 

perilakunya langsung dan diharapkan dapat menemukan indikator kuat seperti 

bentuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis atau petunjuk akan adanya upaya 

membuat kebijakan yang melanggar hukum persaingan usaha. 

b. Pendekatan per se illegal untuk Pasal 15 ayat (1) seyogyanya dilakukan 

perubahan dengan lebih cenderung kepada pendekatan rule of reason. Hal ini 

didasarkan pada pemikiran bahwa perjanjian distributor dalam batas tertentu 

atau dengan motif tertentu dapat bersifat anti persaingan, akan tetapi 

berdasarkan indikasi makin banyak dan perlunya perjanjian distributor maka 

implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 khususnya pada pasal-pasal 

yang terkait dengan perjanjian distributor tidak seharusnya diterapkan dengan 

pendekatan per se illegal, karena ini dalam batas tertentu dapat mengakibatkan 

stagnasi dalam perdagangan. Pendekatan rule of reason lebih bijaksana dan 

secara materiil atau substantive dapat dilakukan oleh pengadilan atau Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha melalui pemahaman dan kesediaannya untuk 

melakukan evaluasi dampak persaingan dari perjanjian tersebut.  
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