
Perjanjian yang Dilarang
Pasal 4 – 16 Pasal 4 – 16 



•Defenisi Praktek Monopoli:
•pemusatan kekuatan ekonomi (penguasaan yang nyata atas 
suatu pasar yang relevan)
• sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa
• oleh satu atau lebih pelaku usaha
• yang mengakibatkan : dikuasainya produksi dan atau 
pemasaran atas suatu barang dan atau jasa
• sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat 
dan dapat merugikan kepentingan umumdan dapat merugikan kepentingan umum

•Defenisi Persaingan Usaha Tidak Sehat
•persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan 
produksi pemasaran barang/jasa
•dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum 
atau menghambat persaingan



•Vertical Restraint

•Hubungan antara pelaku dengan 
pelaku usaha yang merupakan 
suatu jaringan proses produksi

• upstream atau downstream • upstream atau downstream 
production 

•Dapat terjadi dalam satu 
perusahaan

• Dapat terjadi antara produser 
dengan distributor atau dealer



•Horizontal  Restraint

•Hubungan antara pelaku dengan 
pelaku pesaingnya yang sejajar

• Terjadi dalam suatu industri • Terjadi dalam suatu industri 
yang sama

• Umumnya paling sering bersifat 
anti persaingan 



•Form of Restraint

•Non price restraint (hambatan dalam bentuk 
bukan harga)bukan harga)

•Price restraint (harga)

• Ancillary restraint
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• Perjanjian yang dilarang 

• Oligopoli (Psl 4)

• Penetapan harga (psl 5, 6,7 & 8)

• Pembagian wilayah (psl 9)

• Pemboikotan (psl 10)

• Kartel (psl 11)

• Trust (psl 12)• Trust (psl 12)

• Oligopsoni (psl 13)

• Integrasi vertikal (psl 14)

• Perjanjian Tertutup (psl 15)

• Perjanjian dgn pihak luar negeri (psl 16)



• “Perjanjian” KUHPerdata 

• Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya (Pasal 1338)membuatnya (Pasal 1338)

• Syarat sahnya perjanjian pasal 1320 BW:

• (sepakat, cakap, hal tertentu & sebab yang halal)  



• Definisi “perjanjian”
UU No. 5/1999 Pasal 1(7) 

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



• Pasal 4

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

• Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara • Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara 
bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan 
atau pemasaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud 
ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau 
kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau 
jasa tertentu. 



• Unsur-unsur:
• perjanjian dengan pelaku usaha lain 
• untuk secara bersama-sama 
• melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran 
barang dan atau jasa 

• yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat.

• Pelaku usaha patut diduga atau 
• dianggap secara bersama-sama • dianggap secara bersama-sama 
• melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran 
barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1), 

- apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau 
kelompok pelaku usaha 
- menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) 
pangsa pasar 
- satu jenis barang atau jasa tertentu

• Rule of Reason 



Pasal 5
(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 

pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas 
mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar 
oleh konsumen atau pelanggaran pada pasar 
bersangkutan yang sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
berlaku bagi:
a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha 
patungan; atau
b. suatu perjanjian yang didasarkan Undang-Undang 
yang berlaku.



• Perjanjian Penetapan Harga

• Perjanjian

• Antara pelaku usaha dan pesaingnya

• Untuk menetapkan harga yang harus dibayar oleh 
konsumen/pelanggankonsumen/pelanggan

• Pada pasar relevan yang sama (Per se illegal)



Penetapan harga maksimum (maximum price fixing)

• Strategi bertujuan untuk mengontrol distributor untuk tidak menjual diatas harga
maksimum yang ditawarkan. Hasil akhir yang diharapkan melalui strategi ini
adalah terkendalinya harga yang bersaing (sesuai keinginan produsen) sampai pada
tingkat penjualan eceran.

• Sebagai contoh, beberapa pelaku usaha penerbangan udara menerapkan harga
maksimum untuk setiap tiket perjalanan udara. Distributor diberikan fasilitas
potongan sampai 30% dari harga maksimum tersebut. Jadi pihak biro perjalanan
selaku distributor dapat mengambil sebagian atau seluruhnya potongan 30% , tetapi
tidak diperkenankan untuk menjual lebih dari harga maksimum. Jika biro
perjalanan mengambil seluruhnya potongan yang diberikan, maka konsumen akan
memperoleh harga maksimum, sedang jika biro perjalanan mengambil sebahagian
potongan misalnya 15% (dalam rangka promosi menarik konsumen), maka
memperoleh harga maksimum, sedang jika biro perjalanan mengambil sebahagian
potongan misalnya 15% (dalam rangka promosi menarik konsumen), maka
konsumen akan memperoleh harga 15% lebih rendah dari harga maksimum yang
ditetapkan.

• Dari penggambaran di atas, nampak strategi ini akan menguntungkan konsumen.
Akan tetapi disisi lain, strategi juga dapat berdampak sebagai penghalang bagi
produsen lain yang tidak dapat bersaing pada harga maksimum yang ditetapkan.

• Akan tetapi pada prakteknya, kecenderungan distributor pada umumnya adalah
menetapkan harga sesuai dengan harga maksimum atau dengan kata lain
mengambil seluruh potongan yang disediakan oleh produsen. Jika ini terjadi maka
konsumen tentu saja akan membayar harga yang tertinggi, setidaknya mendekati
harga maksimum yang ditetapkan untuk produk yang dimaksud.



Penetapan harga minimum (minimum price fixing)

• Strategi penetapan harga ini umumnya memiliki dua tujuan utama, yakni:
mempertahankan nama baik (goodwill) produsen atau merek tertentu dan
untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat pada level distributor.

• Produsen yang memiliki nama yang terkenal untuk produk tertentu pada
pasar tertentu, akan berusaha untuk mempertahankan nama baiknya tidak
hanya melalui kualitas dan rancangan barang yang diproduksinya akan tetapi
juga pada harga yang ditetapkannya. Produk yang berkelas biasanya juga
memiliki kelas harga yang relatif tinggi yang harus dipertahankan untuk
menjaga citra produsenmenjaga citra produsen

• Dengan kedua alasan pokok di atas, produsen biasanya menetapkan harga
minimum untuk produk yang dihasilkan. Strategi ini selain dapat mengontrol
bahwa produknya dijual pada tingkat harga yang sesuai dengan kelasnya,
juga untuk mencegah kemungkinan munculnya free rider.

• Akan tetapi dipihak lain, strategi ini sesungguhnya mencegah persaingan
antar distributor. Distributor yang dapat melakukan efisiensi tidak dapat
menetapkan harga yang lebih rendah dari harga yang sudah ditetapkan oleh
produsen, yang hasil akhirnya adalah konsumen akan membayar dengan
harga relatif tinggi (melebihi biaya marginal)



• Pasal 6

• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 
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. 
Harga Harga 



• Unsur-unsur

• Pelaku usaha 

• perjanjian 

• yang mengakibatkan pembeli yang satu 
harus membayar 

• dengan harga yang berbeda • dengan harga yang berbeda 

• dari harga yang harus dibayar 

• pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang 
sama. 

• Rule of reason 



• Bentuk Penetapan Harga 

• Pembeli A membayar dengan harga berbeda 
dengan pembeli B untuk barang/jasa yang 
sama

• Menetapkan harga di bawah (di atas) harga 
pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya 
persaingan usaha yang tidak sehatpersaingan usaha yang tidak sehat

• Melarang penerima barang memasok dengan 
harga dibawah yg diperjanjikan, sehingga 
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 
yang tidak sehat. (pasal 6, 7, 8)



Diskriminasi harga (Price discrimination)

• Tidak seperti strategi penetapan harga umum dimana 
produsen menetapkan harga sama untuk setiap 
konsumen, diskriminasi harga menetapkan harga yang 
berbeda untuk setiap konsumen atau kelompok 
konsumen. 

• Terdapat tiga jenis dan tingkatan strategi diskriminasi • Terdapat tiga jenis dan tingkatan strategi diskriminasi 
harga, yakni: tingkatan pertama, kedua dan ketiga. 
Setiap tingkatan menuntut informasi yang berbeda 
mengenai konsumen.



• Tingkat pertama diskriminasi harga

• pada tingkatan ini, produsen akan menetapkan harga yang berbeda
untuk setiap konsumen, jadi setiap konsumen akan dikenakan harga
yang tertinggi yang sanggup dibayarnya.

• Dengan menerapkan strategi ini, produsen akan menyerap seluruh
surplus konsumen sehingga dapat mencapai tingat laba yang paling
tinggi.

• Akan tetapi strategi yang juga disebut strategi diskriminasi harga
sempurna ini sangat sulit untuk diimplementasikan karena menuntutsempurna ini sangat sulit untuk diimplementasikan karena menuntut
produsen untuk mengetahui dengan tepat berapa jumlah maksimum
yang ingin dibayarkan oleh konsumen untuk jumlah barang yang
ditawarkan.

• Beberapa produsen barang dan jasa termasuk mekanik, dokter,
pengacara dapat menerapkan strategi ini. Sebagai contoh, umumnya
distributor mobil menempelkan stiker harga pada kendaraan yang
akan dijualnya. Stiker harga tersebut, umumnya lebih dari biaya
produksi sesungguhnya, akan tetapi juga menawarkan potongan
(discount) yang berbeda tergantung pada latar belakang konsumen.



Diskriminasi harga tingkat kedua

• Pada situasi dimana produsen tidak dapat mengidentifikasi
maksimum harga yang dapat dikenakan untuk setiap konsumen,
atau situasi dimana produsen tidak dapat melanjutkan struktur
harga yang sama untuk tambahan unit penjualan. Produsen dapat
menerapkan strategi diskriminasi harga tingkat ke dua, dimana
produsen akan menyerap sebagian dari surplus konsumen.

• produsen menetapkan harga yang berbeda untuk setiap level
permintaan konsumen. Strategi ini sangat umum digunakan padapermintaan konsumen. Strategi ini sangat umum digunakan pada
industri listrik. Dimana produsen menetapkan harga yang tinggi
untuk seratus kilowatt pertama, selanjutnya menetapkan harga
yang berbeda untuk tingkat pemakaian lebih. Keuntungan utama
dari strategi ini adalah produsen dapat menyerap sebagian dari
surplus konsumen tanpa harus mengindentifikasi konsumen yang
akan memilih untuk mengkonsumsi minimum (seratus kilowatt
pertama).



• Diskriminasi harga tingkat ke tiga

• Pada kondisi ini, produsen dapat memperoleh
keuntungan dengan mengenakan tarif yang berbeda
untuk setiap kelompok konsumen yang berbeda.
Sebagai contoh adalah: swalayan dapat memberikan
“potongan untuk siswa”, atau hotel dan restauran
memberikan potongan untuk “konsumen lanjut usia”.memberikan potongan untuk “konsumen lanjut usia”.

• Praktek ini secara efektif berarti bahwa siswa dan
konsumen lanjut usia membayar lebih rendah dari
konsumen yang lain untuk barang yang sama.



Harga grosir Block pricing

• Cara lain bagi pelaku usaha yang memiliki kekuatan
pasar untuk merebut maksimum laba adalah dengan
menerapkan harga khusus bagi penjualan grosir.
Contoh strategi ini adalah penetapan harga yang
berbeda untuk satu kaleng CocaCola dengan harga
untuk satu dos Coca Cola yang berisi dua belas kaleng

• Dengan penetapan harga yang berbeda ini akan
mendorong konsumen untuk membeli 12 unit yang
mungkin saja bukan pada tingkat kebutuhannya
dengan tingkat harga dimana konsumen akan
membayar seluruh nilai penuh (biaya) setiap kaleng
Coca Cola.



Harga gabungan (Commodity bundling)

• Penerapan strategi ini adalah menetapkan satu harga 
gabungan untuk dua atau lebih jenis barang yang dijual 
sekaligus (paket). 

• Sebagai contoh, perusahaan biro perjalanan umunya 
menawarkan harga paket wisata yang termasuk 
transportasi, hotel dan konsumsi dalam satu paket harga 
ketimbang menawarkan satu harga untuk setiap jasa ketimbang menawarkan satu harga untuk setiap jasa 
yang ditawarkan secara terpisah.  

• Contoh lain adalah distributor komputer menjual 
komputer, monitor dan perangkat lunak dalam satu 
harga kumpulan (bundle).



Price Matching

• Strategi penetapan ini mengacu pada strategi untuk mempromosikan bahwa
produsen “akan senantiasa menawarkan harga yang lebih rendah dari yang
ditawarkan oleh pesaingnya”.

• Pada prakteknya, produsen menjanjikan pada setiap konsumen, jika konsumen
mendapatkan harga yang lebih rendah (produsen pesaing) dari apa yang
ditawarkannya, maka mereka akan menerima harga yang lebih rendah atau
menerima pengembalian dua kali lipat dari harga tersebut. Bentuk promosi produsen
umumnya sangat menarik antara lain: “Harga kami Rp….., jika anda mendapatkan
harga yang lebih rendah, kami akan membayar anda dua kali lipat. Kami senantiasa
menawarkan harga yang paling rendah”menawarkan harga yang paling rendah”

• Strategi ini sudah barang tentu sangat menarik minat konsumen. Mereka terdorong
untuk tidak mengkonfirmasikan harga pada produsen lain, karena terdorong oleh
tingkat keyakinan yang berlebihan. Pada posisi yang menguntungkan ini, biasanya
produsen akan menetapkan harga monopoli yang tinggi, sementara terus
meyakinkan konsumen bahwa mereka menawarkan harga yang paling rendah. Jika
produsen pesaing menawarkan harga yang sama tingginya, maka konsumen tidak
akan dapat menemukan harga yang lebih rendah dari apa yang ditawarkan.
Hasilnya, produsen dapat melakukan penjualan yang besar, harga yang tinggi dan
laba yang maksimum. Jika produsen memutuskan untuk menurunkan harga sedikit
lebih rendah dari pesaing, dan pesaing mengikuti gerakan harga ini, maka posisi
pasar akan tetap menjanjikan keuntungan yang besar bagi produsen.



• Pasal 7

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



• Unsur-unsur

• Pelaku usaha 

• membuat perjanjian 

• pelaku usaha pesaingnya 

• untuk menetapkan harga 

• di bawah harga pasar

• yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 
usaha tidak sehat.usaha tidak sehat.

• Rule of reason

• Sering dilakukan pada ATPM/distributor

• Ada pertimbangan efisiensi 

• Menghindarkan free rider



• Pasal 8

• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 
dengan pelaku usaha lain yang membuat 
persyaratan bahwa penerima barang dan atau 
jasa tidak akan menjual atau memasok kembali 
barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan 
harga yang lebih rendah daripada harga yang harga yang lebih rendah daripada harga yang 
telah diperjanjikan sehingga dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat.



• Unsur-unsur

• Pelaku usaha 

• Membuat perjanjian 

• dengan pelaku usaha lain 

• persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa 

• tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan 
atau jasa yang diterimanya, 

• dengan harga yang lebih rendah • dengan harga yang lebih rendah 

• daripada harga yang telah diperjanjikan

• sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 
usaha tidak sehat.

• Rule of reason



• Pasal 9

• 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 sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat.



• Unsur-unsur

• Perjanjian  

• Pembagian wilayah

• Antara pelaku usaha 

• pesaingnya• pesaingnya

• Untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi 
pasar

• Sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat

• (Rule of Reason)



• Pasal 10
• Pelaku usaha 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 luar 
negeri.

• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual 
setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain 
sehingga perbuatan tersebut:

a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan 
pelaku usaha lain; atau

b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual 
atau membeli setiap barang dan atau jasa dari 
pasar bersangkutan.



• Unsur-unsur  
• Perjanjian
• Pelaku usaha ---- Pelaku usaha pesaing 
• Yang dapat menghalangi pelaku usaha lain 
untuk melakukan usaha yang sama baik untuk 
pasar dalam/luar negeri

• Menolak menjual barang/jasa dari pelaku 
usaha lain sehingga:usaha lain sehingga:
•Merugikan atau dapat diduga merugikan
•Membatasi pelaku usaha lain dalam 
menjual/membeli barang/jasa dari pasar 
bersangkutan 

• Rule of Reason



• Pasal 11

• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, 
dengan pelaku usaha pesaingnya, yang 
bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan 
mengatur produksi dan atau pemasaran suatau mengatur produksi dan atau pemasaran suatau 
barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.



• Unsur-unsur

• Perjanjian

• Pelaku Usaha----Pelaku Usaha saingan

• Dengan maksud mempengaruhi harga

• Dengan cara: mengatur produksi/pemasaran• Dengan cara: mengatur produksi/pemasaran

• Yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat

• (Rule of reason)



• Lihat teori tentang kartel

• Kartel yang tidak setia, tidak akan efektif dan 
akhirnya akan mendorong harga kembali 
kepada harga persaingan – policing the cartel

• Kartel dapat saja berupa kartel harga, produk • Kartel dapat saja berupa kartel harga, produk 
maupun daerah/geografis



• Unsur-unsur

• Perjanjian

• Pelaku Usaha----Pelaku Usaha saingan

• Dengan maksud mempengaruhi harga

• Dengan cara: mengatur produksi/pemasaran• Dengan cara: mengatur produksi/pemasaran

• Yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat

• (Rule of reason)



�

Pasal 12
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama 
dengan membentuk gabungan perusahaan atau 
perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan 
tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan 
hidup masing-masing perusahaan atau perseroan 
anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol 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.



• Unsur-unsur

• Perjanjian

• Pelaku Usaha----Pelaku Usaha 

• Untuk melakukan kerjasama

• Dengan cara: 

• membentuk gabungan perusahaan yang lebih besar

• Tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan2 
anggotanyaanggotanya

• Dengan tujuan: mengontrol produksi/ pemasaran

• Sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli / 
persaingan usaha tidak sehat

• (Rule of reason)



• Budi  memiliki jaringan 
perhotelan  Jawa Indah & 
Sitorus memiliki jaringan 
perhotelan Toba 
Memukau.

• Budi membeli Toba 
Memukau tapi Budi dan 
Sitorus membuat 
perjanjian TRUST.

• Isi Trust tersebut 
mengatakan bahwa Budi Ownership

legal

T

R

U

Smengatakan bahwa Budi 
sebagai Beneficiary atas 
Toba Memukau walaupun 
legal ownership-nya masih 
berada pada Sitorus. 

• Perjanjian seperti ini masih 
menjadi pertanyaan di 
Indonesia.

Ownership

beneficiary

S

T



• Pasal 13

• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
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.persaingan usaha tidak sehat.

• Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara 
bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan 
pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 
2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku 
usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima 
persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.



• Unsur-unsur:

• Perjanjian

• Pelaku Usaha

• Pelaku Usaha lain

• Untuk secara bersama-sama menguasai 
pembelian/penerimaan pasokan

• Tujuan: agar dapat mengendalikan harga atas barang/jasa 
dalam pasar bersangkutandalam pasar bersangkutan

• Yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 
dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat 

• (Rule of reason)



• Pasal 14

• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang 
dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk 
menguasai produksi sejumlah produk yang 
termasuk dalam rangkaian produksi barang dan 
atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian 
produksi merupakan hasil pengolahan atau proses 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.



• Unsur-unsur
• Perjanjian
• Pelaku Usaha
• Pelaku Usaha lain
• Tujuan: menguasai produksi sejumlah produk yang 
termasuk dalam rangkaian produksi barang/jasa 
tertentutertentu

• Syarat: setiap rangkaian produksi merupakan 
hasil pengolahan atau proses lanjutan baik 
dalam rangkaian langsung/tak langsung 

• Rule of reason



•Integrasi 

•Digolongkan kedalam:
Integrasi vertikal: Penggabungan dua atau beberapa  
perusahaan yang merupakan kelanjutan proses 
produksi secara integratif.  

Integrasi ini dapat berupa :
Integrasi ke hulu (up-stream)
Integrasi ke hilir (down stream)Integrasi ke hilir (down stream)

•Integrasi horisontal

•Motivasi penggabungan:
•Jaminan bahan baku
•Jaminan pemasaran



Integrasi horisontal 

•Motivasi: Meningkatkan keuntungan sebab akan ada 
beberapa komponen biaya yang bisa ditekan; periklanan, 
administrasi, dsb.

• Mengurangi resiko

• Perluasan usaha

Sisi pandang persaingan:Sisi pandang persaingan:

•Integrasi vertikal memungkinkan harga transfer (transfer 
pricing) produk dari satu perusahaan keperusahaan lain akan 
rendah yang menyebabkan harga output akhir menjadi 
rendah

•Harga produk akhir yang bayar konsumen akan lebih 
rendah

• Jumlah barang yang diproduksi akan lebih banyak



Bahaya integrasi terhadap persaingan 

•Karena harga transfer yang rendah dan harga produk 
akhir yang rendah pula menyebabkan pesaing mungkin 
tidak dapat bersaing pada tingkat harga yang sama –
tranfer pricing.

• Untuk dapat mendeteksi perilaku yang kurang sehat, 
indikasinya adalah mengamati harga produk akhir yang 
• Untuk dapat mendeteksi perilaku yang kurang sehat, 
indikasinya adalah mengamati harga produk akhir yang 
ditawarkan setelah pesaing keluar. Jika harga kembali 
pada harga semula yang tinggi jumlah pasokan yang 
berkurang berarti perusahaan telah menggunakan posisi 
dominannya



�

Pasal 15
(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 
yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau 
jasa hanya akan memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada 
pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang 
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima baarang dan atau jasa 
tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari perilaku 
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.



• Perjanjian Tertutup I

• Unsur-unsur

• Pelaku usaha 

• membuat perjanjian 

• pelaku usaha lain 

• memuat persyaratan 

• bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa • bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa 

• hanya akan memasok kembali barang dan atau jasa 
tersebut 

• kepada pihak tertentu 

• atau pada tempat tertentu.

• Perse illegal



• Perjanjian Tertutup (2) 

• Unsur-unsur

• Pelaku usaha 

• membuat perjanjian 

• dengan pihak lain 

• memuat persyaratan 

• bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa • bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa 
tertentu 

• harus bersedia 

• membeli barang dan atau jasa lain 

• dari perilaku usaha pemasok

• Perse illegal



• Perjanjian Tertutup (3) 

• Unsur-unsur

• Pelaku usaha 

• membuat perjanjian 

• mengenai harga atau potongan harga tertentu atas 
barang dan atau jasa, 

• memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang 
menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha 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.

• Perse illegal



• Analisis pada perjanjian tertutup harus melihat 
beberapa hal:

• Adanya market power yang signifikan untuk 
suatu produkt tertentu sehingga dapat 
memaksakan kekuatannya untuk produk yang 
suatu produkt tertentu sehingga dapat 
memaksakan kekuatannya untuk produk yang 
lainnya

• Ada pertimbangan efisiensi

• Alasan lain: promosi atau pembelian bundling



• Pasal 16

• 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.tidak sehat.



• Unsur-unsur

• Perjanjian

• Pelaku Usaha

• Pelaku Usaha di LN

• Yang memuat ketentuan yang dapat • Yang memuat ketentuan yang dapat 
mengakibatkan:

•Terjadinya praktek monopoli

•Persaingan usaha yang tidak sehat  (Rule of 
reason)



United States v. Nippon Paper (1997)

• Nippon Paper Industri (NPI) manufacturer of facsimile paper

• NPI & certain conspirators held some meetings in Japan 
which culminated in an agreement to fix price.

• The trading houses then shipped and sold the paper to their 
subsidiaries in the US and sold it to American consumers at 
SWOLLEN PRICES.


