
Tanya:

Pengasuh rubrik hukum, mohon bantuan kiranya saya dapat diberikan
informasi secara umum tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian yang
dilarang berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena perusahaan yang
saya kelola disomasi oleh perusahaan lain berkenaan dengan kasus ini. Mohon
sederhana saja.

Salam,
Bert

Jawab:

Pertanyaan Bapak akan kami jawab dengan merujuk pada Buku tentang Catatan
Singkat Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disusun oleh Insan Budi Maulana.
Adapun dalam buku dimaksud disebutkan bahwa, bab III  Undang-Undang
No.5 tahun 1999 Pasal 4 – Pasal 16 secara umum mengatur tentang Perjanjian
yang dilarang.

Tiga macam larangan

Dari kerangka undang-undang ini dapat dikemukakan bahwa terdapat tiga
bagian perilaku pengusaha yang diharamkan atau dilarang.

1. Perjanjian-perjanjian

Perjanjian-perjanjian yang dilarang berjumlah 11 macam dan larangan tersebut
diatur dalam Pasal 4 – Pasal 16. Akibat yang timbul dari perjanjian-perjanjian
yang dilarang dan tercantum dalam pasal-pasal itu adalah praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat. Yang dimaksud dengan monopoli adalah:

“pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang
mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan atau jasa
tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat
merugikan kepentingan umum (lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.5
tahun 1999.”



Dengan memperhatikan definisi praktek monopoli tersebut, maka dapat dipetik
tiga unsur terjadinya praktek monopoli, yaitu:

a. terdapat pemusatan ekonomi oleh satu atau lebih pengusaha;
b. mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang atas

barang dan atau jasa tertentu;
c. menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan

kepentingan umum.

Perjanjian-perjanjian yang dilarang dan termasuk ‘praktek monopoli’ diantara
Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 adalah perjanjian yang diatur dalam Pasal 4,
Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 16. Selebihnya adalah perjanjian-perjanjian yang
dikategorikan melanggara ‘persaingan usaha tidak sehat.’ Keempat pasal di atas
termasuk yang dianggap mengakibatkan praktek monopoli, tetapi keempat
pasal tersebut menurut undang-undang dapat menimbulkan persaingan usaha
tidak sehat. Apakah akibat yang ditimbulkan bersifat kumulatif atau bersama-
sama (terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat), maupun
alternatif atau salah satu dari kedua hal tersebut (praktek monopoli atau
persaingan usaha tidak sehat saja).

Yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 ayat (6)
Undang-Undang No.5/1999 adalah:

“persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan denvan cara tidak jujur atau
melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Memperhatikan pasal dan ayat ini terdapat beberapa unsur penting, yaitu:

a. persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi
dan atau pemasaran barang dan atau jasa;

b. yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha.

Dari Pasal 4 sampai Pasal 16 itu terdapat 11 macam perjanjian yang dilarang,
yaitu:

a. Oligopoli (Pasal 4)

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.5/1999 menyatakan:



“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk
secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang
dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat.”

Yang dimaksud dengan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau
jasa yang mengakibatkan terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat diatur dalam ayat (2), yang menyatakan:

“pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan
penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok
pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar
satu jenis atau barang atau jasa tertentu.”

Sebagai perumpamaan, yaitu apabila PT A dan PT B (serta PT C) bersama-sama
mengadakan perjanjian untuk menguasai produk barang atau jasa X sehingga
kedua (atau ketiga PT) itu mampu menguasai pangsa pasar sebesar 75%.

Pasal di atas tidak mencantumkan apakah penguasaan pasar sebesar 75% itu
harus ditentukan jangka waktunya, misalnya tidak boleh terjadi dalam satu
minggu, atau satu bulan, atau mungkin dalam satu tahun. Begitu juga, pakah
penguasaan itu harus berskala nasional, atau berskala regional, ataukah cukup
berskala propinsi saja, ataukah berskala tingkat kabupaten saja sudah
memungkinkan dikenakan larangan pasal di atas atau tidak?

Juga tidak dijelaskan oleh undang-undang, dan apakah termasuk dilarang pula,
apabila penguasaan 75% atau lebih oleh dua atau tiga badan usaha terhadap
produk barang atau jasa tertentu, ternyata sangat menguntungkan kepentingan
konsumen atau masyarakat luas karena dengan cara itu konsumen atau publik
dapat memperoleh barang atau jasa yang murah dan efisien, walaupun
sesungguhnya pengusaha lain masih tetap memperoleh kesempatan untuk turut
terlibat dalam produksi barang atau jasa tersebut.

b. penetapan harga (Pasal 5)

Penetapan harga atau lazim disebut dengan fixed pricing termasuk yang dilarang
oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.5/1999. Isi ketentuan itu:



“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya
untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar
oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

Umpamanya PT X mengadakan perjanjian dengan dan mewajibkan PT Z untuk
menetapkan harga jual produksi ABC sebagaimana yang diinginkan oleh PT X.
Akibat yang timbul dari perjanjian itu adalah tidak ada kesempatan bagi PT Z
untuk menentukan harga sesuai dengan keinginannya dan tidak terjadi
persaingan yang jujur:

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat(1) ini tidak berlaku bagi:

1) suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan,
misalnya PT A suatu badan usaha patungan antar X dan Y
membentuk pula badan usaha PT B dan perusahaan itu telah
ditentukan berapa harga jual suatu pokok barang atau jasa
tertentu yang dihasilkan; atau

2) suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang
berlaku, misalnya harga jual bahan bakar minyak yang telah
ditentukan harganya oleh pemerintah, melalui Pertamina
dengan para pengusaha pemilik Stasiun Pompa Bahan Bakar
Mesein.

c. Diskriminasi harga dan diskon (Pasal 6 – Pasal 8)

Diskriminasi harga dan pemberian diskon yang diatur dalam Pasal 6 sampai
dengan Pasal 8 termasuk perjanjian-perjanjian yang diharamkan oleh undang-
undang ini. Yang dimaksud dengan diskriminasi harga yang terkena pelarangan
adalah pelaku usaha membuat perjanjian (dengan pengusaha lainnya) yang
mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda
dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa
yang sama misalnya, PT A mengadakan perjanjian dengan PT B yang
menentukan harga yang harus dibayar untuk produk barang atau jasa ‘tertentu’
olehPT X lebih mahal daripada yang dibayar PT Y. Dalam hal itu PT X telah
mendapat diskriminasi harga untuk produk tertentu.

Disamping hal tersebut di atas Pasal 7 Undang-Undang No.5/1999 juga melarang
suatu tindakan sebagai berikut:



“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya
untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Misalnya, PT ABC mengadakan perjanjian dengan PT DEF untuk menetapkan
harga jual produk barang atau jasa X di bawah harga pasar sehingga tindakan
yang dilakukan oleh PT ABC dan PT DEF dapat merugikan perusahaan-
perusahaan lain yang menjadi pesaing kedua perusahaan tersebut karena tidak
dapat menjual produk barang atau jasa X lebih murah atau lebih rendah dari
biaya produksi yang telah diperhitungkan.

Perjanjian yang juga dilarang adalah:

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual
atau memasok kembali barang dan atau jasa yang tidak diterimanya, dengan
harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 8 Undang-
Undang No.5/1999).”

Sebagai contoh PT A mengadakan perjanjian dengan PT B yang mewajibkan
kepada PT C dan atau perusahaan-perusahaan lainnya untuk menjual atau
memasok barang dengan harga Rp.10.000,- per buah dan tidak boleh menjual di
bawah harga tersebut.

d. pembagian wilayah (Pasal 9)

Pasal 9 Undang-Undang No.5/1999 menyatakan:

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya
yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap
barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Pembagian wilayah yang dimaksud dalam pasal itu diruarikan dalam
penjelasannya yang menyatakan bahwa perjanjian dapat bersifat vertikal atau
horizontal. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau
mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar.
Wilayah pemasaran yang dimaksud dalam pasal itu dapat meliputi seluruh
wilayah negara Republik Indonesia atau sebagian wilayah negara yang hanya



mencakup wilayah kabupaten, propinsi atau regional lainnya. Pembagian
wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk
memperoleh atua memasok barang, jasa atau barang dan jasa, menetapkan siapa
saja yang dapat memperoleh atau memasok barang, jasa atau barang dan jasa.
Umpamanya PT A, PT B, PT C, PT D, dan PT E serta PT F yang mempunyai
kemampuan menguasai pemasaran terhadap produk barang atau jasa tertentu
telah bersepakat membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar, misalnya PT A
dan PT Buntuk wilayah Sumatera dan Kalimantan dan PT C dengan PT D untuk
wilayah Jawa, kemudian PT E dan PT F untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa
Tenggara Barat dan Timur serta Irian Jaya.

e. Pemboikotan

Selain larangan-larangan dikenakan terhadap perjanjian-perjanjian yang telah
diuraikan di atas, perjanjian untuk melakukan pemboikotan juga termasuk objek
perjanjian yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang
No.5/1999 yang menyatakan:

1) pelaku ushaa dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha
pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk
melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri
maupun pasar luar negeri.

2) Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku
usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa
dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
a. Merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; atau
b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap

barang/jasa dari pasar bersangkutan.

Salah satu contoh tindakan pengusaha atau pelaku usaha yang dimaksud di atas,
yaitu PT A dengan PT B (juga PT C) yang mempunyai bidang usaha yang sama,
misalnya sebagai produsen tepung terigu, melalui berbagai cara yang tidak etis
atau melanggar hukum, berupaya mencegah pengusaha (para pengusaha)
lainnya mengadakan kegiatan usaha yang sama untuk memproduksi tepung
terigu, sehingga hanya PT A dengan PT B (dan juga PT C) saja yang
memproduksi tepung terigu, yang berakibat harga barang tersebut dapat
ditentukan secara sepihak oleh mereka. Dengan cara itu, selain merugikan
pengusaha yang akan terlibat dalam produksi itu dapat juga merugikan
konsumen atau masyarakat karena harga jual akan ditentukan sepihak oleh
mereka.



Sedangkan salah satu contoh yang dimaksud dengan Pasal 10 ayat (2) di atas
adalah jika PT A, PT B dan PT C menolak menjual tepung terigu yang
diproduksinya kepada PT D atau perusahaan-perusahaan lainnya yang
memproduksi makanan dan kue-kue yang terbuat dari tepung terigu, misalnya
produsen mie, kue-kue dan sebagainya.

f. Kartel (Pasal 11)

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya,
yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan
atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (vide Pasal
11 Undang-Undang No.5/1999).”

Perjanjian seperti diurai di atas juga merupakan salah satu perjanjian yang
dilarang. Dengan mengacu pada contoh yang dijelaskan pada uraian 10 di atas,
umpamanya PT A, PT B dan PT C melakukan perjanjian untuk menentukan
harga penjualan tepung terigu dengan cara menentukan jumlah produksi dan
atau pemasaran.

g. trust (Pasal 12)

Selanjutnya, Pasal 12 Undang-Undang No.5/1999 melarang perjanjian ‘trust’.
Pasal itu menyatakan:

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk
melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan
yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan
hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan
untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa,
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat.”

Sebagai contoh dari isi pasal di atas adalah sebagai berikut: PT A melakukan
kerjasama dengan PT B, PT Cdan PT D untuk membentuk gabungan perusahaan
dengan nama PT X. Namun, masing-masing PT semula, yaitu PT A, PT B, PT C
dan PT D tetap melakukan kegiatan usahanya. Tujuan pembentukan PT X itu
agar mengontrol produk dan atau pemasaran atau barang atau jasa mereka.



h. oligopsoni (Pasal 13)

Yang dimaksud dengan oligopsono sebagaimana diatur dalam Pasal 13 adalah
sebagai berikut:

1) pelaku usaha dilarang membuat perjanjiandengan pelaku usaha lain
yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau
penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan
atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama
menguasai pembelian dan penerimaan pasokan sebagaimana ayat (1)
pasal ini apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku
usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu
jenis barang atau jasa tertentu.

Dengan mencermati pasal di atas, maka yang dapat dikenakan larang
mengadakan perjanjian oligopsoni, apabila misalnya PT A bekerjasama dengan
PT B (dan PT C serta PT D) telah melakukan dan memenuhi unsur-unsur:

a. secara bersama-sama;
b. menguasai pembelian dan penerimaan pasokan;
c. dapat mengendalikan harga barang atau jasa pada pasar yang

bersangkutan; dan
d. menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen).

i. Integrasi vertikal (Pasal 14)

Integrasi vertikal yang dilakukan oleh beberapa perusahaan termasuk pula
perjanjian yang dilarang apabila hal itu dapat mengakibatkan persaingan usaha
tidak sehat.

Definisi integrasi vertikal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang
No.5/1999, yaitu:

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam
rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian
produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu



rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”

Sebagai contoh PT A, PT B yang menguasai produk tepung yang cukup
dominan, melakukan kerjasama dengan PT C dan atau PT D yang memproduksi
produk-produk makanan yang mempunyai bahan dasar tepung, misalnya mie,
sohun dan kue-kue sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat
menentukan jumlah produksi dan harga. Adanya perjanjian itu, perusahaan-
perusahaan lain yang memproduksi mia atau kue-kue mengalami kesulitan
untuk memproduksi dan atau menjual produknya karena tidak dapat
berkompetisi secara jujur.

j. perjanjian tertutup (Pasal 15)

selain perjanjian-perjanjian di atas yang dilarang Undang-Undang No.5/1999
juga melarang perjanjian tertutup. Beberapaperjanjian tertutup yang dilarang
menurut Pasal 15 adalah sebagai berikut:

1) pelaku usaha dilarang membuat perjanian 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 dana atau pada tempat
tertentu.

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 pelaku

usaha pemasok;atau
b. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis

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

k. perjanjian dengan luar negeri (Pasal 16)



Undang-Undang No.5/1999 melarang perjanjian dengan luar negeri apabila
perjanjian itu dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat. Dalam Pasal 16 undang-undang ini dinyatakan bahwa pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat
ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat.

Pasal ini termasuk pula penjelasannya tidak menjelaskan tentang perjanjian
dengan luar negeri yang bagaimanakah yang dilarang, dan apakah yang
dimaksud dengan perjanjian luar negeri itu? Apakah PT X badan hukum dan
berdomisili di Indonesia yang merupakan cabang dari perusahaan asing XYZ
Co. Ltd., dan memiliki kantor pusat di Amerika Serikat yang sedang
mengadakan perjanjian distribusi itu dapat dianggap perjanjian dengan luar
negeri atau tidak? Dan jika dalam perjanjian distribusi tersebut PT X diwajibkan
berproduksi dengan jumlah yang sudah diharuskan dan begitu juga telah
ditentukan harga penjualannya dapat dianggap melanggar Pasal 16 atau tidak?

Apakah diantara perusahaan asing yang melakukan usahanya di Indonesia dan
mengadakan perjanjian yang isinya terdapat penekanan harga beli atau harga
jual atau kewajiban mengimpor dari pihak tertentu akan termasuk dalam
larangan yang diatur dalam Pasal 16 atau tidak?

Demikian dan kami harap informasi ini dapat membantu Bapak terhadap
pemahaman tentang perjanjian yang dilarang. (AWH)


