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MINUS MARGIN BUKAN MASALAH HUKUM? 

Dyah Hapsari Prananingrum 

Abstract 

Minus margin is a busniess strategy usually employed by 
business actors to win the market. Many retails in 
Indonesia practice minus margin. Practically, minus 
margin can be classified within two concepts in nature, i.e. 
the long term minus margin and the short term one. From 
business actors perspective this practice is not illegal. It is 
in a grey area. If there is a breach it is no more than a 
breach of business ethics. Legally speaking, minus margin, 
especially the long term one, if it violates the law, 
especially the anti-monopoly act, the law should be 
eliforced. 

Kata Kunci: Minus Margin, business strategy, anti-monopoly. 

Pendahuluan 

Dalam satu tulisan yang dimuat dalam majalah Marketing 
,edisi09N/September 2005, mengupas tentang praktek minus margin 
yang dilakukan oleh satu ritel besar di Indonesia, Carrefour, 
dikemukakan bahwa praktek minus margin oleh Carrefour tersebut 
adalah hanyalah masalah etika bisnis dan bukan masalah hukum. 
Statement demikian menarik untuk dikritisi mengingat minus margin 
yang nota bene adalah salah satu strategi dalam praktek bisnis disadari 
sering kali masuk dalam grey area sehingga bagi orang-orang hukum 
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terasa enggan untuk mengamati praktek-praktek demikian dari sudut 
pandang yuridis. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk 
mengkritisi permasalahan minus margin yang terjadi tersebut dalam 
perspektif hukum. 

Praktek minus margin dewasa ini banyak dilakukan oleh ritel-ritel 
di Indonesia dalam bentuk short term bahkan long term. Praktek yang 
dilakukan Carrefour untuk menghadapi ritael pesaing lainnya, juga 
strategi bisnis yang dilakukan oleh ritel lain saat berhadapan dengan 
pesainnya baik sesama ritel modem maupun dengan ritel tradisional yang 
dasamya berpedoman pada minus margin. 

Praktek ini dipicu dari kondisi persaingan diantara para pelaku 
usaha khususnya ritael di Indonesia semakin ketat dikarenakan 
pertumbuhan ritel yang demikian pesatnya. Jumlah ritel yang tercatat 
resmi sebagai anggota Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) 
sebanyak 66 perusahaan yang tentu saja masing-masing ritel memiliki 
beberapa otlet yang tersebar di beberapa daerah. Total penjualan pada 
tahun 2004 untuk ritel modem mencapai Rp. 35 Triliun dengan total aset 
mencapai Rp. 120 Triliun. 1 

Guna memenangkan persaingan antar riteail, maka persaingan dari 
masing-masing ritel tersebut bertumpu pada penggunaan 2 (dua) 
instrumen, yaitu harga yang murah (competitive) serta mutu (pelayanan) 
yang lebih baik. Harga sebagai salah satu instrumen persaingan usaha 
dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya penetapan harga sangat 
murah bahkan merugi, penetapan harga bersama dengan distributor atau 
supplayer , pemberian hadiah benda yang sejenis ataupun tidak dengan 
harga yang sama, memerkecil margin dan lain sebagainya. 

Minus margin menjadi salah satu bentuk promosi yang bertujuan 
merangsang konsumen untuk melakukan transaksi pada ritel 
bersangkutan. Walupun pada kondisi yang lain minus margin juga 
dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan untuk menghabiskan stock 
barang . Dengan demikian minus margin merupakan salah satu trik 
dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha khususnya dalam hal ini ritel. 

Minus margin seperti dikemukakan di atas, memang pada dasamya 
tidak dilarang berdasarkan hukum persaingan usaha. Namun demikian 
adakalanya pelaku usaha melakukan praktek minus margin yang 
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, bahkan dengan dasar minus 
margin pelaku usaha melakukan hambatan persaingan usaha pada pasar 
bersangkutan. Karena tujuan akhir dari praktek minus margin ini adalah 
untuk memenangkan persaingan usaha di antara ritel yang ada. Dimana 
masing-masing ritel memplokamirkan bahwa harga dari produk yang 
dijual pada ritelnya adalah harga yang murah bahkan termurah hila 

1 Majalah Ekonomi Marketing No. 09N/September tahun 2005, hal.35. 
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dibandingkan dengan ritel lainnya. Masing-masing ritel tersebut 
bersaing dengan menggunakan instrumen harga yang murah 
(competitive) dan mutu (pelayanan). 

Harga sebagai salah satu instrumen persaingan usaha dilakukan 
dengan berbagai macam cara salah satunya memperkecil margin. Apakah 
praktek yang demikian merugikan bagi ritel yang bersangkutan? Pada 
kenyataannya praktek minus margin ini tidak merugikan bagi pelaku 
usaha, karena kerugian dari selisih harga jual yang minus tersebut telah 
diperhitungkan sejak semula dan menjadi komponen dari biaya promosi. 
Kenapa promosi? Karena beberapa item produk yang dijual dengan harga 
minus margin akan diinformasikan kepada publik (dipromosikan) melalui 
sarana promosi baik leaflet, iklan di koran ataupun media lain. Informasi 
demikian akan menarik minat konsumen untuk datang dan berbelanja 
pada retail tersebut dan tentu saja bukan hanya produk tersebut yang 
dibeli namun juga produk-produk lainnya. Sebagai contoh demikian : 
Harga 1 kg telur dipasaran adalah Rp. 9000 rupiah, adapun di ritael 
tersebut dijual dengan harga Rp. 8500 rupiah yang nota bene di bawah 
harga telur dari supplayer. Selisih harga adalah Rp. 500 rupiah, dengan 
dibatasi penjualan sampai dengan 1000 kg telur, maka Rp. 500 ribu 
rupiah adalah kerugian yang diderita ritael dari penerapan minus margin. 
Namun demikian nilai kerugian tersebut sebenamya dikompensasikan 
menjadi biaya promosi. Sehingga nilai tersebut menjadi biaya promosi 
dan tetap bermanfaat serta menguntungkan bagi ritel tersebut. 

Hubungan Hokum Antara Pemasok, Carrefour dan 
Konsumen 

Terdapat keterkaitan antara pemasok, Carrefour dan konsumen 
dalam praktek bisnis ini. Penulis memahami bahwa praktek minus 
margin ini terjadi karena Carrefour ingin mendapat konsumen yang lebih 
banyak, terikat jual beli dengan ritel ini. Strategi bisnis dilakukan sebagai 
upaya untuk mendapatkan konsumen tersebut. Dalam tulisan di atas telah 
dipaparkan bahwa instrumen harga dan pelayananlah yang digunakan. 
Menekan harga serendah mungkin bahkan sampai "merugi" dalam 
memenangkan persaingan tersebut perlu dilakukan. ·untuk mendapatkan 
harga yang rendah inilah maka Carrefour haruslah mendapatkan harga 

' yang rendah pula dari produsen dalam hal ini melalui pemasoknya. 
Dengan demikian dalam praktek bisnis ini, dapat ditemukan dua 
hubungan hukum yaitu hubungan hukum antara pemasok dengan 
Carrefour di satu sisi dan hubungan hukum antara Carrefour dengan 
konsumen di sisi yang lain. 

Dua hubungan hukum seperti yang dipaparkan di atas, didasarkan 
atas kontrak yaitu kontrak jual- beli. Dimana antara pemasok dengan 
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Carrefour, pernasok berkedudukan sebagai wakil dari penjual dan 
Carrefour sebagai pembeli, sedangkan hubungan hukum antara Carrefour 
dengan Konsumen, maka Carrefour berkedudukan sebagai penjual dan 
Konsumen sebagai pembeli. Namun demikian dalam analisis ini dibatasi 
pada hubungan antara pemasok dengan Carrefour, karena menurut 
penulis kontrak antara Carrefour dengan pemasok inilah yang 
menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kaidah~kaidah yang ada 
dalam hukum kontrak haruslah digunakan sebagai pedoman dalam 
menganalisa kasus ini disamping perspektif hukum persaingan usaha, 
karena keduanya memiliki korelasi yang kuat untuk menjadikan analisis 
terhadap kasus ini menjadi lebih tajam. 

Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaedah~kaedah hukum 
yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasrkan 
kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 2 Adapun kontrak itu 
sendiri adalah hubungan hukum antara subyek hukum satu dengan 
subyek hukum yang lain dalam harta kekayaan, dimana subyek hukum 
yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain 
berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang 
disepakati.3 Dalam KUH Perdata dalam Pasall457 menjelaskan bahwa 
jual~beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak 
yang lain untuk membayar yang telah diperjanjikan. Lebih lanjut dalam 
Pasal 1458 KUHPer diatur bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara 
kedua belah pihak, seketika setelah orang~rang ini mencapai 
kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun 
kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. 

Asas-asas dalam kontrak yang harus diperhatikan oleh pihak -
pihak dalam kontrak yaitu : asas konsensual, asas itikad baik, asas pacta 
sunt servanda, asas persamaan hukum dan asas keseimbangan. 

AstiS konsesnslllllitas mengandung arti bahwa kontrak itu terjadi 
sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak 
mengenai pokok perjanjian. Asas konsesual yang terdapat dalam pasal 
1320 KUH Per, ·mengandung arti "kemauan"(will) para pihak untuk 
sating berpartisipasi, ada kemauan untuk sating mengikatkan diri. 
Kemauan inilah yang membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu 
dipenuhi. 

2 Salim, Hukum Kontrak Teori dan teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika. Jakarta, 
2003, hal.4. 
3 Ibid, hal 27. 
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Adapun IISIIS itUUid baik merupakan asas bahwa para pihak yang 
mengadakan perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak 
berdasarkan kepercayaan atau kemauan baik dari para pihak.4 

A&a p11ct11 sunt servanda atau asas kepastian hukum, merupakan 
penguat dari kebebasan berkontrak yag dibuat oleh para pihak, baik 
kebebasan berkaitan dengan. isi maupun bentuk kontrak. Kebebasan 
berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu 
perjanjian untuk dpt menyusun dan menyetujui klausula2 dari perjanjian 
tersebut, tanpa campur tangan pihak lain. Campur tangan tersebut dapat 
datang dari Negara melalui peraturan perundang-undangan yang 
menetapkan ketentuan 2 yang diperkenankan atau dilarang. Campur 
tangan tersebut dapat pula datangnya dari pengadilan, berupa putusan 
pengadilan yang membatalkan suatu klausula dari suatu perjanjian atau 
seluruh perjanjian itu, atau berupa putusan yang berisi pernyataan bahwa 
suatu peljanjian tersebut batal demi hok:unL 

Namun .demikian dalam pelaksanaan kontrak ini harus didasari 
oleh asas keadila:n 

Asa Perstunaan Hukum, menempatkan para pihak dalam 
persamaan derajad dan tidak ada perbedaan. 

Dan asas terakhir adalah aa Keseimbangan, dimana asas ini 
menghendaki kedua pihak mematuhi dan melaksanakan perjanjian. 
Dengan demikian kesepakatan haruslah terjadi dalam keadaan seimbang 
karena bila tidak seimbang maka dapat menimbulkan keadaan. Undue 
Influence dimana kedudukan salah satu pihak yanng lemah sehingga 
dengan kelemahan tersebut digunakan oleh pihak yang lain untuk 
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besamya. Undue Influence 
adalah pelaksanaan pengontrolan secara tidak sepatutnya oleh orang yang 
menguasai pengontrolan itu untuk keuntungan dirinya atau orang Ia~ 
sehingga perbuatan orang yang dikuasainya atau dikontrolny~ dalam 
artian sepenuhnya adalah bukan perbuatan yang sesuai dengan 
kemauannya sendiri.5 Adapun pengetian keseimbangan bisa dilihat dari 
Black Law Dictionary yang menjelelaskan arti Equality : 
· The Condition of possessing substantially the same right, 

privilages and immunities, and being liable to substantially the 
same duties "equality" quaranfeed under squal protection close 
is equality under the same conditions and among persons 
similiary situated:classification must not be arbitary and must be 
based upon same difference in classes having substantial relation 
to legitimate objects to be accomplishetf. 

4 Ibid, hal I 0. 
s Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustalca Sinar 
Harapan, Jakarta, 1993, hal. 113. 
6 Bryan A. Gamer, Black's Law Dictionary, ST Paul Minn, West Group, 1992, hal869. 
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Demikian di dalam keseimbangan dalam kontrak ini meliputi 
keseimbangan hak dan kewajiban serta mendapatkan perlindungan 
hukum yang sama. 

Minus Margin Dalam Perspektif Hukum Kontrak dan 
Persaingan Usaha 

Dari perspektif hukum, minus margin dalam kasus ini dapat 
dianalisa secara sederhana dari 2 pendekatan yaitu kontrak antara 
Carrefoure dengan penyalur dan persaingan usaha antara Carrefoure 
dengan pesaing ritel lainnya. Kedua hubungan ini menjadi penting dan 
sating terkait, mengingat posisi Carrefoure yang demikian kuat 
dikarenakan adanya kontrak baku antara Carrefoure dan pemasok. 
Khusus dalam pembahasan ini lebih dititik beratkan pada hubungan 
antara Carrefour dengan pemasok. 

Minus Margin berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh K.PPU 
dinilai sebagai tindakan yang tidak adil bagi karena pemasok tidak bisa 
mengatur harga jual produknya disetiap ritel (hypermarket). Praktek 
tersebut muncul karena daya tawar (bergaining) pemasok lebih lemah 
dibandingkan peritel. Artinya, ada kesepakatan tidak seimbang dan satu 
pihak di bawah tekanan. Tindakan ini jelas tidak etis dan melanggara 
norma-norma hukum. 

Dari norma hukum, kontrak yang dibuat oleh para pihak harus 
didasarkan pada janji yang seimbang sehingga dapat dilakukan 
pergeseran sukarela (vrijwillige verschuiving) terhadap barang dan atau 
jasa dari satu pihak kepada pihak lain. Karena kontrak mengejawantah 
kedalam maksud dan tujuan "menciptakan keadaan yang lebih baik (een 
beter Ieven brengen) bagi kedua belah pihak7

• Agar pertukaran tersebut 
dapat terjadi secara adil , maka dalam hukum suatu prestasi dari satu 
pihak haruslah diimbangi kontra prestasi dari pihak lain. Karena 
dibuatnya kontrak oleh para pihak, mengacu pendapat Atiyah dan 
Herlien memiliki 4 tujuan yaitu: 8 

1. kontrak haruslah memaksakan suatu janji dan melindungi harapan 
wajar yang muncul darinya( asas kekuatan mengikatnya kontrak 
bagi para pihak); 

2. mencegah munculnya upaya memperkaya diri yang dilakukan 
secara tidak adil atau tidak benar; 

3. tujuan ketiga ialah to prevent certain kinds of harm . 

1 
Herlien, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia, Citra Aditya, 

Bandung, 2006, hal. :308. 
8 Ibid hal. 308 
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4. mencapai keseimbangan antara kepentingan sendiri dan 
kepentingan terkait dari pihak lawan. 
Dengan demikian para pihak dalam membuat kontrak bisnis 

didasarkan pada keseimbangan kepentingan diri, kepentingan pihak 
terkait dan didasarkan bukan saja pada pertimbangan ekonomi ataupun 
kepentingan sendiri namun juga pertimbangan etika, moral dan hukum. 
Karena hukum, menurut O.Notohamidjojo, berorientasi pada dua asas 
yaitu keadilan dan daya guna, demi tata damai dalam masyarakaf. 
Keadilan menurut Ulpianus adalah kehendak ajeg dan menetap untuk 
memberikan kepada masing-masing bagiannya (justitiaest constans et 
perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi). Intinya keadilan adalah 
memberikan kepada masing-masing haknya dan tidak lebih dan tidak 
kurang. 

Berkebalikan dengan kondisi di atas, maka kesepakatan yang 
mendasari dibuatnya kontrak adalah tidak seimbang maka terjadilah 
Undue Influence. Undue Influence adalah pelaksanaan pengontro1an 
secara tidak sepatutnya oleh orang yang menguasai pengontrolan itu 
uintuk keuntungan sendiri atau orang lain, sehingga perbuatan orang 
yang dikuasainya atau dikontrolnya, dalam arti sepenuhnya adalah bukan 
perbuatan yang sesuai dengan kemauan sendiri10

• 

Kontrak yang demikian akan menghasilkan hubungan yang tidak 
seimbang dengan menguntungkan hanya salah satu pihak. Dalam kasus 
ini, maka kedudukan yang lebih kuat dari Carrefoure mendasari 
Kuatnya bergaining position dari Carrefoure terhadap pemasok dl 
atas, juga akan terimbas dalam persaingan usaha antar retel. Sehingga 
dari aspek persaingan usaha, analisa didasarkan pada persaingan antara 
Carrefour sebagai salah satu pelaku ritael di Indonesia dalam bersaing 
dengan ritel-ritel yang lain. Persaingan yang dilakukan harus selalui 
dilihat dalam kacamata persaingan yang sehat dan anti monopoli antara 
para pelaku ritel di Indonesia. Vonis KPPU kepada Carrefour mengacu 
pada Pasal 19 huruf (a) UU No. 5 tahun 1999 yang mengatur tentang 
Penguasaan Pasar, bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan beberapa 
kegiatan, baik · sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat. Lebih lanjut Pasal19huruf(a) menolak dan atau menghalangi 
pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada 
pasar bersangkutan. Lebih lanjut terhadap pelanggaran pasal tersebut, 

9 0. Notohamidjoyo, Soal-soal Pokok Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia, Salatiga, 

1975, hal. 21. 

10 Hardijan, 1993:113 
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KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 
47 UU Persaingan Usaha, berupa: 

1. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang 
kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau 
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan 
masyarakat; 

2. penetapan pembayaran ganti rugi; 
3. penetapan denda serendah-rendahnya Rp. 1 miliar dan setinggi-

tingginya Rp. 25 miliar. 
Pelarangan dilakukannya praktek minus margin tersebut hila merujuk 
pada pasal 19 UU no. 5 tahun 1999, bersifat rule of reason. Rule of 
Reason adalah suatu pendekatan yang diterapkan pada tindakan-tindakan 
yang tidak secara mudah dilihat ilegalitasnya tanpa menganalisa akibat 
tindakan tersebut terhadap kondisi persaingan, faktor-faktor seperti latar 
belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis dibalik tindakan tersebut, 
serta posisi si pelaku tindakan dalam industri tertentu haruslah 
dipertimbangkan. 1 

Pendekatan rule of reason ini dipergunakan untuk menilhat lebih jauh 
pada praktek minus margin yang berada pada grey area antara legalitas 
dan illegalitas. Dengan menggunakan pendekatan ini maka praktek minus 
margin yang nota bene dalam grey area namun temyata berpengaruh 
negatif terhadap persaingan menjadi tidak boleh dilakukan. Dan lebih 
lanjut KPPU dapat memerintahkan kepada Carrefour dapat menghentikan 
praktek minus margin termasuk kontrak dengan supplayer yang 
mendasari long term minus margin yang dilakukannya. Disinilah peranan 
penting yang dilakukan oleh KPPU sebagai organ yang diberikan 
kewenangan oleh hukum untuk memutuskan bahwa praktek yang 
demikian adalah illegal dan melanggar hukum persaingan usaha. 

Perspektif Hokum Persaingan Usaha 

Minus Margin berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KPPU dinilai 
sebagai tindakan yang tidak adil bagi karena pemasok (supplier) tidak 
bisa mengatur hafgajual produknya disetiap ritel (hypermarket). Praktek 
tersebut muncul karena daya tawar (bergaining) pemasok lebih lemah 
dibandingkan peritel. Artinya, ada kesepakatan tidak seimbang dan satu 
pihak dibawah tekanan. Tindakan ini jelas tidak etis. Karena itulah KPPU 
memvonis Carrefour dengan mengacu kepada Pasal 19 huruf (a) UU No. 
5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Parktek Persaingan 
Usaha Tidak Sehat, dengan denda sebesar Rp. 1, 5 miliar kepada negara. 

11 Ari Siswanto, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Ghalia, 2002, hal. 66 
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Pasal 19 UU Persaingan Usaha ini mengatur tentang Penguasaan Pasar, 
sebagai berikut. 
Pelaku usaha dilarang melakukan beberapa kegiatan, baik sendiri maupun 
bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Lebih lanjut Pasal 19 
huruf (a) menolak dan atau menghalangi pe1aku usaha tertentu untuk 
melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Terhadap 
pelanggaran pasal tersebut, KPPU dapat menjatuhkan sanksi 
administratif yang diataur dalam Pasal47 UU Persaingan Usaha, berupa: 

1. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang 
kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau 
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan 
masyarakat; 

2. penetapan pembayaran ganti rugi; 
3. penetapan denda serendah-rendahnya Rp. 1 miliar dan setinggi

tingginya Rp. 25 miliar. 
Pelarangan dilakukannya praktek minus margin tersebut hila merujuk 
pada Pasal19 UU no. 5 tahun 1999, bersifat rule of reason. 

Rule of Reason adalah suatu pendekatan yang diterapkan pada 
tindakan-tindakan yang tidak secara mudah dilihat ilegalitasnya tanpa 
menganalisa akibat tindakan tersebut terhadap kondisi persaingan, faktor
faktor seperti latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis dibalik 
tindakan tersebut, serta posisi si pelaku tindakan dalam industri tertentu 
haruslah dipertimbangkan. 12 Dengan demikian guna menggolongkan satu 
praktek bisnis tertentu melanggar hukum persaingan usaha berdasarkan 
pendekatan penegakan hukum tersebut, dibutuhkan satu analisa 
mendalam dengan tetap memperhatikan kondisi, faktor serta posisi 
pelaku usaha di dalam pasar. 

Pendekatan rule of reason ini dipergunakan untuk mengaanalisis 
lebih mendalam dari praktek minus margin seperti yang dipraktekkan 
oleh Carrefour, yang nota bene berada pada grey area antara legalitas 
dan illegalitas. Dengan menggunakan pendekatan ini maka praktek minus 
margin yang berada dalam grey area namun temyata berpengaruh 
negatif terhadap persaingan menjadi tidak boleh dilakukan. Berkebalikan 
dengan hal tersebut, apabila paktek minus margin tersebut temyata 
berpengaruh positif bagi persaingan memiliki peluang untuk 

' diperbolehkan, sepanjang praktek bisnis tersebut reasonable. 

12 Ibid hal. 66. 
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Simp ulan 

Dengan demikian praktek minus margin yang dilakukan oleh 
Carrefour tersebut pada dasamya melanggar etika bisnis dan norma
nenna hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap pelak:u ritail 
di Indonesia. Dari perspektif hukum dapat ditemukan pelanggaran 
terbadap norma hukum kontrak dan norma hukum persaingan usaha yang 
sangat kental. Sehingga pelanggaran terhadap norma-norma hukum ini 
tentu saja akan menimbukan sanksi hukum yang harus ditaati. Dengan 
demikian manfaat hukum guna keadilan dan daya guna dapat tercapai 
untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. 
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