
37 

 

BAB III 

KONSEP TEORITIS 

 
A. Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa, “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.” 

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan, bahwa: 

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 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 dan atau pada tempat tertentu. 

(2) 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. 

(3) 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.  
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Dari ketentuan tersebut jelas bahwa klausula baku yang dibuat dalam 

usaha atau bisnis MLM bertentangan dengan ketentuan persaingan usaha tidak 

sehat, karena tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membuat 

kebijakan dan menetapkan harga sesuai dengan harga pasar, karena harga sudah 

ditentukan sebelumnya melalui sistem yang dibuat berdasarkan MLM. 

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang  Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan 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 substitusinya; atau 

b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan 

usaha barang dan atau jasa yang sama; atau 

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

lima puluh persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa, dalam sistem 

MLM terlihat sudah terjadi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena 

harga dan jenis barang yang dijual tersebut sudah ditentukan harganya dan barang 

yang bersangkutan hanya bisa dibeli melalui agen atau up line yang masuk dalam 
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group MLM yang bersangkutan, dan tidak bisa dibeli di tempat lain, karena tidak 

dijual bebas sebagaimana halnya dengan produk-produk yang lain. 

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, 

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri 

maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, berup: 

a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan 

kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau 

b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku saha pesaingnya untuk 

tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; 

atau 

c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar 

bersangkutan; atau 

d. Melakukan praktek dikriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. 

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapa dipahami bahwa, bisnis MLM 

merupakan bisnis yang sudah ditentukan oleh sistem MLM tersebut, mulai dari 

harga sampai dengan jenis barang-barang yang diperjualbelikan melalui group 

yang masuk sebagai anggota. Oleh karena itu terlihat bahwa sistem yang dibangun 

tersebut merupakan sistem yang memonopoli pangsa pasar, karena sudah 

ditentukan melalui klusula yang sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga 

penjualan barang-barang tersebut harus melalui agen atau anggota yang sudah 

terdaftar.  
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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
35

 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". 

Hondius mengemukakan bahwa syarat-syarat baku adalah
36

: "Syarat-

syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan 

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

                                                 
35

 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Keempat, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1997, h. 76 
36

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

Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata; Buku Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2006, h. 146. 



 

 

 

 

41 

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
37

. Mariam 

Darus Badrulzaman juga mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku, yaitu
38

: 

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
39

 juga memberikan pengertian tentang perjanjian 

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

yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak 

mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. 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 

                                                 
37

 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di 

Indonesia, Alumni, Bandung, 1980, h.4. 
38

 Ibid, h. 11. 
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 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi 

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

h. 66. 
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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
40

. 

Prakteknya, bahwa sering kali debitur yang membutuhkan uang hanya 

menandatangani perjanjian kredit tanpa dibacakan isinya. Akan tetapi, isi 

perjanjian baru dipersoalkan oleh debitur pada saat debitur tidak mampu 

melaksanakan prestasinya karena kreditor tidak hanya membebani debitur 

membayar pokok disertai bunga, tetapi ia juga membebani debitur dengan 

membayar denda keterlambatan atas bunga sebesar 50 % dari besarnya bunga 

yang dibayar setiap bulannya. Dengan demikian, utang yang harus dibayar oleh 

debitur sangat tinggi. Kreditor berpendapat bahwa penerapan denda keterlambatan 

itu karena di dalam standar kontrak telah ditentukan dan diatur secara jelas dan 

rinci dalam kontrak, sehingga tidak ada alasan bagi debitur untuk menolak 
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pemenuhan denda keterlambatan tersebut. Oleh karena itu, debitur harus 

membayar pokok, bunga, beserta denda keterlambatannya
41

. 

Uraian di atas, menggambarkan bahwa unsur-unsur kontrak baku
42

, yaitu: 

1. Diatur oleh kreditor atau ekonomi kuat; 

2. Dalam bentuk sebuah formulir; dan 

3. Adanya klausul-klausul eksonerasi/pengecualian. 

Hondius mengemukakan latar belakang sejarah timbulnya perjanjian baku 

bahwa model kontrak baku telah mempunyai sejarah ribuan tahun. Ketika lima 

ribu tahun yang lalu di Mesir dan Negara Dua Sungai dibuat tulisan-tulisan 

pertama, hampir pada saat yang sama muncul syarat-syarat kontrak yang 

dibakukan pertama kali. Sesudah itu di banyak peradaban ada gejala untuk 

melepaskan formalisma dari model-model kontrak yang ditetapkan oleh para 

rohaniwan. Sebaliknya kita melihat bahwa penggunaan syarat-syarat baku saat ini 

justru akan bertambah lagi. Kebutuhan akan syarat-syarat kontrak baku di Eropa 

Barat, terutama dalam abad ke-19 menjadi besar. Kongsi-kongsi (gilden) dengan 

peraturan-peraturan yang melindungi mereka ditiadakan. Revolusi industri 

menyebabkan pertambahan jumlah transaksi-transaksi perdagangan. Juga 

timbulnya konsentrasi-konsentrasi modal yang semakin besar, menjadikan 

pemakaian formulir-formulir perlu, karena pembuatan transaksi-transaksi penting, 

sekarang harus diserahkan kepada pejabat-pejabat rendahan, kepada siapa 
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perumusan isi kontrak tidak dapat diserahkan. Dalam abad ke-20 pembakuan 

syarat-syarat kontrak makin meluas
43

. 

Gras dan Pitlo juga mengemukakan latar belakang lahirnya perjanjian 

baku
44

, Gras mengatakan bahwa kelahiran perjanjian baku antara lain merupakan 

akibat dari perubahan susunan masyarakat. Masyarakat sekarang bukan lagi 

merupakan kumpulan individu seperti pada abad XIX, tetapi merupakan 

kumpulan dari sejumlah ikatan kerja sama (organisasi). Perjanjian baku lazimnya 

diperbuat oleh organisasi perusahaan-perusahaan. Pitlo mengemukakan pula 

sebagai berikut. "Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan sosial 

dan ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau 

perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu 

organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu 

secara sepihak. Pihak lawannya (wederpartij) yang pada umumnya mempunyai 

kedudukan (ekonomi) lemah, baik karena posisinya maupun karena 

ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu"
45

. 

Taryana Sunandar mengatakan bahwa pembuatan perjanjian atau kontrak 

baku pada awalnya dilakukan oleh perusahaan secara individual, kemudian oleh 

asosiasi bisnis. Pembuatan kontrak baku oleh lembaga internasional untuk negara 

Eropa diprakarsai oleh UNECE (United Nation Economic Comission for Europa). 

Demikian pula berbagai asosiasi perdagangan seperti GFTA (Grain and Free 

Trade Association) dan FOFA (Federation of Oilseeds and Fats Association) 
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telah mengembangkan kontrak baku untuk transaksi perdagangan jenis tertentu
46

. 

Syarat utama suatu kontrak dapat disebut kontrak baku, yaitu kontrak harus 

digunakan secara luas, terutama dalam masyarakat bisnis (usaha). Dengan 

penggunaan perjanjian baku ini, pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam 

penggunaan biaya, tenaga dan waktu. 

 

B. Multi Level Marketing (MLM)  

Sistem MLM merupakan sistem bisnis penjualan barang-barang yang 

dibangun melalui jaringan atau group. MLM merupakan strategi pemasaran 

berjenjang atau berantai, dimana tenaga penjual (sales) tidak hanya mendapatkan 

kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan 

sales lain yang mereka rekrut. 

Bisnis MLM membuat jaringan sebanyak mungkin  dan bisa mendapatkan 

keuntungan  23 sampai dengan 30 persen dari harga katalog dan bonus sesuai 

dengan point dan level. Dalam bisnis ini point yang diperoleh berdasarkan level 

atau tingkatan dari seseorang yang sudah masuk menjadi anggota MLM yang 

bersangkutan. Semakin banyak anggota dan semakin tinggi level yang diperoleh, 

maka semakin banyak bonus yang diperoleh orang anggota yang bersangkutan. 

Oleh karena itu dalam bisnis MLM seseorang harus giat untuk memasarkan 

barang dan mengajak orang lain untuk masuk sebagai anggota agar menambah 

point dan menaikkan levelnya. 
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Dalam masyarakat bisnis Multi Level Marketing (MLM) merupakan suatu 

bisnis yang sudah banyak mendapat perhatian pada berbagai kalangan, yang dapat 

menambah penghasilan keluarga. Agama Islam mengatur tata cara jual-beli 

dengan sebaik-baiknya agar dapat menjamin ketentraman masyarakat. 

Bisnis jual-beli melalui MLM dianggap sah apabila terjadi antara dua 

orang yang telah sama-sama dewasa dan didasarkan atas suka sama suka. Adapun 

yang dimaksud dewasa di sini adalah akil baligh. Oleh karena itu orang gila tidak 

sah berjual beli. Dianggap tidak sah juga jual-beli orang yang sangat bodoh 

karena mereka adalah orang-orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri, 

apalagi mengurus barang. Apabila mereka melakukan kegiatan jual-beli niscaya 

akan mudah tertipu. Apabila terdapat orang-orang yang tidak boleh mempunyai 

harta, maka seharusnya walinyalah (orang yang bertanggungjawab atasnya) yang 

mengatur hartanya. 

Barang yang dijual harus sudah menjadi milik sendiri, selanjutnya barang 

tersebut jelas dan tidak diragukan, dan barang yang dijual harus dapat diketahui 

oleh penjual dan pembeli. Maksudnya, bahwa barang tersebut terang zatnya, 

sifatnya, bentuknya, kadar atau ukurannya. Oleh karena itu system ijon, yaitu jual-

beli buah-buahan yang belum tampak jelas buahnya (masih sangat muda) 

sebenarnya termasuk jual-beli yang tidak sah dan terlarang. Hal ini dapat 

merugikan pembeli dan dengan sendirinya pembeli akan merasa kecewa.
47
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