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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan uaraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Klausula baku dalam bisnis MLM dilihat dari Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 bahwa, dalam bisnis MLM pihak perusahaan telah 

menentukan terlebih dahulu mengenai produk atau barang yang dipasarkan 

berikut dengan harganya, sehingga agen, anggota MLM dan pembeli tidak 

mempunyai hak tawar mengenai hal tersebut karena sudah ditentukan 

sebelumnya melalui formulir dan daftar harga. Pihak lain tidak dapat 

memasarkan barang tersebut, karena yang dapat memasarkannya adalah 

pihak-pihak yang sudah menjadi anggota MLM dengan tarif harga yag 

berbeda dengan pembeli yang tidak menjadi anggota MLM. Di sini jelas 

telah melanggar Pasal 15  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu 

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 yang sama. 

2. Eksistensi klausula dalam bisnis MLM tetap merupakan kesepakatan yang 

mengikat para pihak yang menandatanganinya, serta memiliki akibat 

hukum bagi para pihak yang melanggar atau mengingkarinya. Klausula 

baku antara para pihak merupakan suatu kebiasaan yang memang sudah 

lama terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kebiasaan dari masyarakat yang 
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membutuhkan pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan tidak ditopang oleh 

kekuatan finansial yang cukup menyebabkan semakin berkembangnya 

jenis-jenis perjanjian atau kesepakatan yang  telah dibakukan terlebih 

dahulu oleh pihak penawar, salah satunya adalah bisnis MLM. 

 

B.  Saran 

1. Klausula baku yang dibuat dalam bisnis MLM harus memberikan 

kesempatan dan peluang yang sama kepada pelaku bisnis yang lain, tanpa 

membatasi kepada pihak-pihak tertentu yang terkesan monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. 

2. Perlunya penguatan dasar hukum yang lebih tegas lagi terhadap hal yang 

berkaitan dengan kontrak atau klausula baku. Sehingga kedepannya 

eksistensi sebuah klausula baku tidak menyimpang dari peraturan 

perundang-undangan. Di samping itu klausula baku juga harus mengikuti 

ketentuan hukum kontrak, sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


