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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang atau kelompok oramg bisa saja melakukan kegiatan atau 

bisnis dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik secara perseorangan 

maupun beberapa orang dapat menjalankan suatu usaha atau bisnis, dengan cara 

dan aturan yang sudah ditentukan. 

Pengusaha atau pebisnis dapat saja melakukan usahanya dapat berbagai 

bentuk dan jenisnya. Namun dalam melakukan usaha tersebut tentunya harus 

memperhatikan bingkai atau aturan yang berlaku jangan sampai merugikan pihak 

lain. Oleh karena itu setiap pengusaha atau pebisnis tersebut tidak dibenarkan 

menjalankan usaha yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 

Namun dalam prakteknya di lapangan masih ada pihak-pihak yang 

menjalankan usahanya melakukan perbuatan curang dengan tujuan untuk 

menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain. Sebagaimana klausula 

baku yang dibuat dalam bisnis multi lelvel marketing (MLM), bahwa dalam bisnis 

MLM sudah ditentukan ketentuan atau peraturan yang harus diikuti oleh mitra 

bisnisnya. 

Perjanjian atau Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat 

hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali didapat 
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bahwa kontrak tersebut sudah dicetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu 

oleh salah satu pihak.
1
 

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu 

standard contract. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan 

dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara 

sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi 

lemah. Munir Fuady
2
 mengartikan kontrak baku adalah: "Suatu kontrak tertulis 

yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering 

kali tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu 

oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani 

umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan 

sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausul-nya, di mana pihak lain dalam 

kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan 

untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah 

satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak 

yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan 

untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi "take it or leave it". Dengan 

demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen kata sepakat 

yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut. Karena itu pula, 

untuk membatalkan suatu kontrak baku, sebab kontrak bakuan sich adalah netral". 

                                                 
1
Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisms, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2003), h. 76. 
2
Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Keempat, Banddung: Citra 

Aditya Bakti, 1997), h. 76 
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Hondius mengemukakan bahwa syarat-syarat baku adalah
3
: "Syarat-syarat 

konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, 

yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya lebih dahulu".  

Inti dari perjanjian baku menurut Hondius adalah bahwa isi perjanjian itu 

tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya diminta 

untuk menerima atau menolak isinya. Mariam Badrulzaman mengemukakan 

bahwa standard contract merupakan perjanjian yang telah dibakukan
4
. Mariam 

Darus Badrulzaman juga mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku, yaitu
5
: 

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) 

kuat; 

2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan 

isi perjanjian; 

3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian 

itu; 

4. Bentuk tertentu (tertulis); 

5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif  

Sutan Remy Sjahdeini
6
 juga memberikan pengertian tentang perjanjian 

baku, perjanjian baku adalah: "Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul 

yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak 

                                                 
3
 Hondius, Syarat- Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak, dalam Salim HS, Perkembangan 

Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata; Buku Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 146. 
4
 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di 

Indonesia, (Bandung: Alumni, 1980), h.4. 
5
 Ibid, h. 11. 

6
 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi 

Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 

h. 66. 
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mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang 

belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, 

harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari 

objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir 

perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian 

yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul 

yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah 

satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk 

merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian 

yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku".  

Hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandardisasi 

isinya oleh pihak ekonomi kuat/ sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk 

menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isinya perjanjian 

tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, 

perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian 

tersebut
7
. 

Bisnis MLM salah satu bentuk usaha yang membuat perjanjian atau 

persetujuan dalam bentuk klausula baku, yakni yang telah dibuat oleh pihak 

perusahaan MLM, sedangkan anggota atau konsumen hanya menyetujui isi 

perjanjian atau klausula yang sudah dibuat tersebut. 

MLM disebut juga dengan pemasaran dengan system jaringan, hal ini 

penting diketahui bahwa seseorang sedang memasuki bisnis. Masing-masing 

                                                 
7
 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata: Buku Kesatu, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2006), h. 147 
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bisnis pemasaran jaringan memiliki keistimewaan dan kesempatannya sendiri. 

Bisnis ini bisa sangat menguntungkan dalam banyak level dan memiliki tantangan 

dalam berbagai hal, terutama dalam mengembangkan jaringan.
8
 

MLM merupakan salah satu bentuk atau jenis bisnis yang menjanjikan, 

jika produk yang ditawarkan memang benar-benar dapat memuaskan konsumen, 

para anggota MLM juga dapat mengembangkan usaha tersebut melalui jaringan 

yang ia bentuk, sehingga dari jaringan tersebut dapat memberikan pemasukan dan 

penghasilan yang memuaskan, semakin banyak jaringan yang dibentuk, maka 

semakin banyak pula bonus atau penghasilan yang diperoleh. 

Bagi orang-orang yang memimpikan memiliki bisnis sendiri, rintangan 

besar yang harus dilalui adalah biaya dan risiko yang berhubungan dengan 

membeli bisnis yang sudah berjalan atau mendirikannya dari awal yang seringkali 

membutuhkan investasi yang sangat besar dengan risiko tinggi. Salah satu hal 

yang menarik dari membangun bisnis pemasaran jaringan adalah modal kecil atau 

syarat biaya memulai yang rendah. Jika seseorang berhasil mengembangkan 

bisnis pemasaran jaringannya, dia bisa menerima pengembalian yang signifikan 

atas investasi modal awal yang rendah tersebut.
9
 

MLM merupakan system bisnis yang banyak dipakai orang saat ini, 

dengan biaya pendaftaran yang pantas, orang bisa membeli keanggotaan ke dalam 

sebuah system yang sudah ada dan dapat langsung memulai membangun bisnis 

tersebut. Oleh karena kemajuan teknologi dalam industri computer, organisasi ini 

sepenuhnya berjalan secara otomatis, dan kepusingan yang ditimbulkan oleh 

                                                 
8
Andrew Griffiths dan Wayne Toms, Membangun Bisnis Jaringan, (Jakarta: Tangga 

Pustaka, 2011), h.4  
9
Ibid, h.7  
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kertas kerja, proses order, distribusi, akutansi, dan proses lanjutan, hampir 

semuanya dikelola oleh system perangkat lunak pemasaran jaringan.
10

 

Klausula baku yang dibuat dalam bisnis MLM yang mengharuskan 

mitranya membeli dan menjual barang kepada setiap anggota dan memberikan 

potongan harga spesial, sementara kepada yang bukan anggota harganya lebih 

tinggi daripada yang anggotanya. Hal ini bertentangan dengan hukum persaingan 

usaha, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat menyatakan, bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 

pihak lain yang membuat persyaratan bahwa pihak lain yang menerima barang 

dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku 

usaha pemasok”. 

Kemudian dalam Pasal 15 ayat (3) undang-undang tersebut dinyatakan, 

bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan 

harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang membuat persyaratan bahwa pelaku 

usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok”. 

Tidak jauh berbeda komentar atau pandangan oleh berberapa ahli hukum 

tentang kontrak baku ini antara lain: 

a. Sluijter menyatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan sebuah 

perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan 

konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (legio 

particuliere wetgever). 

                                                 
10

Robert T.Kiyosaki, The Cashflow Quadrant (Panduan Ayah Kaya Menuju Kebebasan 

Finansial), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.104  
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b. Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa 

(dwangcontract). 

c. Stein menyatakan bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai 

perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang 

membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada 

perjanjian itu. 

d. Asser-Rutten menyatakan bahwa setiap orang yang menandatangani 

perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. 

e. Hondius menyatakan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan 

mengikat berdasarkan kebiasaan (gebruik) yang berlaku di lingkungan 

masyarakat dan lalu lintas perdagangan. 

f. Subekti menyatakan bahwa asas konsensualisme ter-dapat dalam Pasal 

1320 juncto Pasal 1338 KUH Per-data, pelanggaran terhadap ketentuan 

ini akan meng-akibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak meng-ikat 

sebagai undang-undang. 

g. Enggens menyatakan bahwa kebebasan kehendak di dalam perjanjian 

adalah merupakan tuntutan kesusilaan. 

Dalam bidang perekonomian, sebagaimana diamanatkan dalam undang-

undang dasar 1945 menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan 

kemakmuran secara individu. Secara yuridis melalui norma hukum dasar 

(stategerund gezet), sistem perekonomian yang di inginkan adalah sisitim yang 

menggunakan  prinsip keseimbangan, keselarasan, serta memberi kesempatan 

usaha bersama bagi setiap warga negara. Secara tegas, pasal 33 UUD 1945 
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merupakan konsep dasar dari perekonomian nasional yang menurut Mohammad 

Hatta berdasarkan sosialis-kooperatif.11 

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan 

bahwa: 

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas 

produksi dan atau pemasaran barang  dan atau jasa sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) apabila: 

a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya. 

b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam 

persaiangan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau 

c. Satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 

50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa 

tertentu.12 

Monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu 

kelompok pelaku usaha. Selanjutnya dikemukakan, bahwa praktik monopoli 

merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau 

                                                 
 

11
 Effendy Choirie, Privatisipasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia, (Jakarta:  Pustaka 

LP3ES, 2003), h.100 
12

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat.  
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jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat 

merugikan kepentingan umum. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat 

merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi 

dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur 

atau melawan hukum.
13

 

Ketentuan tersebut jelas bahwa klausula baku yang dibuat dalam usaha 

atau bisnis MLM bertentangan dengan ketentuan persaingan usaha tidak sehat, 

dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap hal ini dalam suatu penelitian, 

dengan judul: “KLAUSULA BAKU DALAM BISNIS MULTI LEVEL 

MARKETING (MLM) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK 

MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”. 

 

B. Batasan Masalah 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis membatasi pada permasalahan 

yang berhubungan dengan klausula baku dalam bisnis Multi Level Marketing 

(MLM), serta keberadaan klausula baku yang dipergunakan dalam bisnis MLM 

dilihat dari hukum persaingan usaha tidak sehat. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berkenaan dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                 
13

Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan, 

(Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h.23  
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1. Bagaimana klausula baku dalam bisnis multi level marketing (MLM) 

dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? 

2. Bagaimana eksistensi klausula baku dalam bisnis multi level marketing 

(MLM)? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui klausula baku dalam bisnis MLM dilihat dari Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 

2. Untuk mengetahui eksistensi klausula baku dalam bisnis MLM. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, 

terutama menyangkut masalah klausula baku dalam bisnis MLM. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian 

mengenai klausula bakau dalam bisnis MLM pada masa yang akan 

datang. 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum 

normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan 

klausula baku dalam bisnis MLM dilihat dari persaingan usaha. Hal ini 
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dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan 

asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan 

pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat 

untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.
14

  

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu 

penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai 

dalam penelitian ini dibedakan menjadi: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan 

mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer 

yang berupa peraturan perundang-undangan. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang 

dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang mejelaskan bahan 

hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah 

buku-buku yang membahas mengenai hukum bisnis, dan tulisan 

lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. 

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi 

kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang 

berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. 

                                                 
14

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1998), h.74  
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3. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian 

terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis 

terhadap klausula baku dalam bisnis Multi Level Marketing (MLM) dilihat 

dari hukum persaingan usaha. 

4.  Analisis Data  

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif 

analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis mengenai 

klausula baku dalam bisnis MLM diluhat dari hukum persaingan usaha. 

Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum 

bisnis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara 

deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum 

kepada hal-hal yang bersifat khusus. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam 

penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II    GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN 

 Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang pengertian 

perusahaan dan bentuk perusahaan. 
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BAB III  TINJAUAN TEORITIS 

 Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri 

dari klausula baku, macam-macam marketing, Multi Level 

Marketing (MLM), pengertian persaingan usaha tidak sehat, 

pengaturan hukum persaingan usaha tidak sehat. 

BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari 

klausula baku dalam bisnis MLM dilihat dari hukum persaingan 

usaha tidak sehat, dan eksistensi klausula baku dalam bisnis MLM.  

BAB V     PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab 

kedua dan ketiga yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga 

berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk 

perkembangan hukum kuhususnya hukum bisnis. 

 

 


