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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tata ekonomi Indonesia ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 33, dirinci dalam Garis-Garis 

Besar Haluan Negara dan disebut dengan demokrasi ekonomi, produksi 

diusahakan sebagai usaha bersama untuk kepentingan bersama. Tata ekonomi 

Indonesia memberikan kebebasan berusaha kepada setiap warga masyarakat, 

dalam batas-batas dan dengan syarat-syarat tertentu. Produksi masyarakat 

terdiri dari perusahaan Negara dan perusahaan swasta, sebagian besar 

merupakan usaha swasta yang perlu diusahakan adanya keseimbangan, 

dimana hal ini disebut dengan sistem ekonomi “pasar bebas terkendali”.
1
 

Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas merupakan dasar acuan 

normatif menyusun kebijakan perekonomian nasional yang menjelaskan, 

bahwa tujuan pembangunan ekonomi ialah berdasarkan demokrasi yang 

bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.
2
 

Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh 

kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan 

sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Berkaitan dengan hal ini, salah satu 

pokok pemikiran Adam Smith yang dimuat dalam bukunya yang berjudul An 

Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation adalah: 

                                                        
1
 T.Gilarso, Ilmu Ekonomi Makro, Yogyakarta: Kanisius, 2004, hlm.375 

2
 Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan di Indonesia, Medan: Pustaka Bangsa Press,, 

2004, hlm.1. 
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“Kemakmuran bangsa akan terjamin jika setiap orang diberikan kebebasan 

untuk menentukan sendiri apa, berapa, di mana, dan bagaimana melakukan 

kegiatan ekonomi”. 

Sekalipun setiap individu diberikan kebebasan dalam berusaha, 

namun untuk menjaga ketertiban dalam berusaha yang berkaitan dengan 

kegiatan ekonomi, maka setiap orang yang berusaha di Indonesia  harus 

berada dalam situasi persaingan  yang sehat dan wajar, sehingga tidak 

menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha 

tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh 

Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian Internasional.
3
 

Persaingan yang sehat dalam ekonomi pasar bebas memberikan empat 

keuntungan. Pertama, persaingan akan memberikan harga yang kompetitif. 

Kedua, adanya peningkatan kualitas hidup oleh karena inovasi yang terus 

menerus. Ketiga, mendorong dan meningkatkan mobilitas masyarakat dan 

keempat, adanya efesiensi baik efesiensi produktif maupun alokatif.
4
 

Analogi persaingan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbisnis 

adalah dimana persaingan dianggap bersifat individualistik dan selalu 

berorientasi pada keuntungan.
5
 Persaingan terjadi ketika orang perorangan 

atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang 

tertentu, dengan cara menarik perhatian publik tanpa mempergunakan 

ancaman atau kekerasan. Kondisi persaingan sebenarnya merupakan satu 

                                                        
3
 Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha, Malang: Setara Press, 2013, hlm.14. 

4
 Kenneth M.Davidson, Creating Effective Competition Institutions: Ideas for Transitional 

Economies, Asian-Pacific Law and Policy Journal, Vol.6, 2005, hlm.3; dikutip dari Devi 

Meyliana, 2013, Hukum Persaingan Usaha, Malang: Setara Press, hlm.15. 
5
 Ningrum Natasya Sirait, Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Medan: Pustaka 

Bangsa Press, 2003, hlm.10.  
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karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk 

saling mengungguli dalam banyak hal, salah satunya adalah persaingan di 

bidang ekonomi. Menurut Anderson, persaingan di bidang ekonomi 

merupakan salah satu bentuk persaingan yang paling utama di antara sekian 

banyak persaingan antar manusia, kelompok masyarakat atau bahkan bangsa. 

Salah satu bentuk persaingan di bidang ekonomi adalah persaingan usaha 

(business competition) yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai 

persaingan antara para penjual di dalam ‘merebut’ pembeli dan pangsa pasar.
6
 

Dalam dunia usaha, setiap pelaku usaha diharuskan melakukan praktek-

praktek usaha secara sehat. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran dalam 

hal menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa: 

“setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi 

persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya 

pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak 

terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara 

Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional”. 

 

Sehubungan dengan hal di atas, pelaku usaha di Indonesia dalam 

menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan 

kepentingan umum.
7
 Oleh karenanya tujuan dibentuknya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat sebagai landasan hukum dalam persaingan usaha diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

                                                        
6
 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Cetakan I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, 

hlm.13-14. 
7
 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
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1. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan 

usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan 

berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan 

pelaku usaha kecil; 

2. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha. 

 

Kebijakan persaingan usaha sebagaimana diwujudkan dalam 

peraturan perundang-undangan di atas adalah merupakan kebijakan yang 

berkaitan dengan masalah-masalah di bidang persaingan usaha yang harus 

dipedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dan 

melindungi kepentingan konsumen.
8
 

Untuk menciptakan persaingan yang sehat diantara para pelaku usaha 

diperlukan etika bisnis, dimana para pelaku usaha dalam menjalankan 

usahanya wajib memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara 

universal di masyarakat, bukan sebaliknya mengabaikan etika bisnis dengan 

melakukan kecurangan sehingga menciptakan persaingan yang tidak sehat 

dan berakibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Budi Untung yang menyebutkan bahwa, “terdapat 4 (empat) unsur 

untuk dapat dikatakan sebagai seorang businessman yang berperilaku 

profesional, salah satunya adalah unsur integritas moral”.
9
 Unsur ini 

diperlukan agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat 

                                                        
8
 Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Cet. I, Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.2. 
9
 Budi Untung,  Hukum dan Etika Bisnis, Yogyakarta: Andi Offcet, 2012, hlm.65. 
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berjalan secara efektif sebagai upaya memupuk budaya berbisnis yang jujur 

dan sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya 

saing diantara pelaku usaha,
10

 mengingat tujuan lahirnya Undang-Undang 

Persaingan Usaha ditujukan untuk menjamin tercapainya iklim usaha yang 

kondusif bagi para pelaku pasar, sehingga tercipta kesempatan berusaha yang 

lebih kompetitif.
11

 

Disinilah diperlukan peran pemerintah yang menjalankan dan mengatur 

roda perekonomian sangat diperlukan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat disebutkan, bahwa pemerintah memiliki beberapa peran 

pentingdalam roda perekonomian di Indonesia, yaitu: 

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi 

nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat;  

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan 

usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan 

berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, 

dan pelaku usaha kecil;  

3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan  

4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.  

 

Lebih lanjut, adanya persaingan usaha sebenarnya dapat memberikan 

manfaat dalam dunia usaha. Menurut Pakpahan, persaingan akan 

menghindarkan terjadinya konsentrasi kekuatan pasar (market power) pada 

satu atau beberapa perusahaan). Dengan demikian konsumen memiliki 

banyak pilihan alternatif dalam memilih barang dan jasa yang ditawarkan 

                                                        
10

 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Pedoman Pasal 22 Tentang 

Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 2009, hlm.5. 
11

 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Cetakan 2, 

Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.2. 
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oleh produsen, sehingga harga benar-benar ditentukan oleh pasar permintaan 

dan penawaran dan bukan oleh hal-hal yang lain. Oleh karena itu kekuatan 

pasar akan tersebar dan memberikan peluang bagi pengembangan dan 

peningkatan kewiraswastaan (entrepreneurship) yang akan menjadi modal 

utama dalam pembangunan bangsa.
12

 

Terdapat beberapa kegiatan usaha yang dilarang oleh Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, yaitu: Pertama, Pasal 17 mengenai monopoli di tingkat 

penjualan ketika pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.  

Kedua, Pasal 18 mengatur tentang kegiatan monopsoni yaitu terjadi di 

tingkat pembelian ketika pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan 

pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar 

bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat.  

Ketiga, Pasal 20 mengatur mengenai menjual rugi dimana pelaku usaha 

dilarang melakukan pemasokan barang dan jasa dengan cara melakukan jual 

rugi atau menetapkan harga yang rendah dengan maksud untuk 

menyingkirkan atau mematikan usaha persaingan di pasar bersangkutan 

sehingga dapat mengakibatkan atau terjadinya praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat.  

                                                        
12

 Normin S. Pakpahan, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: 

Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Proyek Elips, 

Kantor Menku Ekuwasbang, 1994, hlm. 2. 
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Keempat, Pasal 21 mengatur mengenai kegiatan ketika pelaku usaha 

dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya 

lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang/jasa yang dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.  

Kelima, Pasal 22 mengatur tentang persekongkolan dimana pelaku 

usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat.  

Keenam, Pasal 23 mengatur tentang kegiatan pelaku usaha yang 

dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi 

kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.  

Ketujuh, Pasal 24 melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dengan 

pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang/jasa 

pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang/jasa yang ditawarkan 

atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, 

kualitas maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan.
13

 

Selanjutnya, menurut Pasal 19 butir (d) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat disebutkan 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 

dengan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha 

tertentu”. 

 

                                                        
13

 Ningrum Natasya Sirait, 2003 Op.Cit. hlm.96-100.  
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Ketentuan pasal di atas memiliki relevansinya dengan pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli 

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan bahwa: 

 

“Para Pelaku usaha dilarang melakukan persengkongkolan dengan 

pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat”.  

 

Dari ketentuan pasal 22 tersebut dapat diketahui, bahwa unsur-unsur 

persekongkolan tender adalah (i) adanya dua atau lebih pelaku usaha; (ii) 

adanya persekongkolan; (iii) adanya pihak lain, (iv) terdapat tujuan untuk 

mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; dan (v) mengakibatkan 

persaingan usaha tidak sehat. 

Tender dalam hukum persaingan usaha Indonesia mempunyai 

pengertian tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, 

untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Tawaran 

dilakukan oleh pemilik kegiatan atau proyek. Demi alasan efektivitas dan 

efisiensi proyek dilaksanakan sendiri maka lebih baik diserahkan kepada 

pihak lain yang mempunyai kapabilitas melaksanakan proyek atau kegiatan. 

Dalam kamus hukum Sudarsono menyebutkan, bahwa tender adalah 

memborong pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau 

memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan 

perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum 

pekerjaan pemborongan itu dilakukan.
14

 

                                                        
14

 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007. 



 9 

Pada hakekatnya, pelaksanaan tender wajib memenuhi asas keadilan, 

keterbukaan, dan tidak diskriminatif. Selain itu, tender harus memperhatikan 

hal-hal yang tidak bertentangan dengan asas persaingan usaha yang sehat. 

Pertama, tender tidak bersifat diskriminatif, dapat dipenuhi oleh semua calon 

peserta-tender dengan kompetensi yang sama. Kedua, tender tidak diarahkan 

pada pelaku usaha tertentu dengan kualifikasi dan spesifikasi teknis tertentu. 

Ketiga, tender tidak mempersyaratkan kualifikasi dan spesifikasi teknis 

produk tertentu. Keempat, tender harus bersifat terbuka, transparan, dan 

diumumkan dalam media masa dalam jangka waktu yang cukup. Karena itu, 

tender harus dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman 

secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk 

penerangan umum dan bilamana dimungkinkan melalui media elektronik, 

sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi 

kualifikasi dapat mengikutinya.
15

 

Disinilah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia (KPPU) 

sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mengatur roda perekonomian 

di Indonesia dibentuk secara independen yang dipresentasikan sebagai 

penguasa, memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap para 

pelaku usaha yang melanggar aturan hukum, sebagaimana hal ini 

diungkapkan  Sudikno Mertokosumo yang menyebutkan bahwa, “penguasa 

mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran 

                                                        
15

 “Persekongkolan Tender Sebagai Suatu Tindakan yang Anti Persaingan Sehat”, 

[16/01/2008], <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18357/persekongkolan-tender-

sebagai-suatu-tindakan-yang-anti-persaingan-sehat>, diakses pada 27 Juli 2016. 
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kaedah hukum.”
16

 Oleh sebab itu, agar terhindar dari sanksi hukum KPPU, 

prinsip-prinsip dalam pelaksanaan tender harus dilaksanakan oleh setiap 

pelaku usaha. 

KPPU menyebutkan, bahwa prinsip-prinsip umum yang perlu 

diperhatikan dalam tender adalah transparansi, penghargaan atas uang, 

kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan 

proses penilaian, dan non-diskriminatif. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengatur tentang larangan 

persekongkolan dalam tender sebagaimana digariskan pada Pasal 22.
17

 

Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau 

menghambat persaingan usaha adalah:
18

 

1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan 

secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan 

memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya; 

2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku 

usaha dengan kompetensi yang sama; 

3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang 

mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku 

usaha lain untuk ikut. 

 

                                                        
16

 Sudikno Mertokosumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty: Yogyakarta, 2005, 

hlm.20. 
17

 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Pedoman Pasal 22 Tentang 

Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 2009, hlm.5. 
18

 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Op.Cit.  hlm.18. 
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Sekalipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah dibentuk sebagai 

hukum yang harus ditaati oleh setiap pelaku usaha, namun praktek 

persekongkolan dalam pelaksanaan tender tetap saja terjadi. Dalam perspektif 

KPPU, persekongkolan tender adalah bagian dari empat (4) jenis praktek 

hardcore cartel, yaitu persekongkolan tender, pembagian wilayah, 

pengaturan suplai, serta pengaturan harga. Kasus yang ditangani KPPU 

selama periode 2006-2012, dari 173 perkara yang sudah diputuskan, 56% 

atau 97 perkara di antaranya adalah perkara terkait persekongkolan tender 

pengadaan barang dan jasa sementara 76 perkara lainnya terkait perkara 

penetapan harga dan pengaturan suplai serta penyalahgunaan posisi dominan. 

Nilai tender yang terbukti bersekongkol yang sebesar 8,6 triliun dengan Rp. 

6,6 triliun diantaranya adalah bersumber dari APBN dan Rp. 1,6 trilun berasal 

dari APBD menunjukkan nilai inefisiensi dari proyek pengadaan barang dan 

jasa dalam dunia usaha.
19

 

Dalam praktek di lapangan, berbagai modus kasus persekongkolan 

tender secara vertikal maupun horizontal yang ditangani KPPU diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Kasus persekongkolan tender Chevron Indonesia Co  

Dalam putusan KPPU 05/KPPU-/I/2012, perusahaan minyak 

Chevron Indonesia Company divonis bersalah oleh KPPU dengan 

membayar denda sebesar Rp.2,5 Miliar karena telah melakukan 

pelanggaran Pasal 19 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

                                                        
19

 http://www.kppu.go.id/id/blog/2013/01/86-triliun-nilai-persekongkolan-tender/, diunduh 

pada 5 Oktober 2016. 
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tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Dalam Pasal 19 Huruf d tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang 

melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama 

pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi 

terhadap pelaku usaha tertentu.
20

 

Chevron disebutkan melakukan praktek diskriminasi terhadap 

peserta tender lainnya yakni PT Wood Group Indonesia. Sementara itu, 

Chevron telah menetapkan PT Worley Parsons (terlapor II) selaku 

pemenang tender. Perkara ini berawal dari penyelidikan terhadap Resume 

Monitoring KPPU RI mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 19 

huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Dugaan 

Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender 

Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract  di 

Lingkungan Chevron Indonesia Company, yang dilakukan oleh Chevron 

Indonesia Company sebagai Terlapor I dan PT Worley Parsons Indonesia 

sebagai Terlapor II.
21

 

 

2. Kasus persekongkolan tender proyek Donggi-Senoro
22

 

Dalam kasus ini, terjadi persekongkolan tender proyek Donggi-

Senoro yang dilakukan Mitsubishi Corporation, PT Pertamina, PT Medco 

Energi International, dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi terhadap LNG 

                                                        
20

 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 05/KPPU-/I/2012. 
21

 Ibid. 
22

 http://finance.detik.com/energi/d-1613821/kasus-persekongkolan-donggi-senoro-bisa-

rusak-iklim-investasi, <11 April 2011>, diunduh pada 10 Oktober 2016. 
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Energi Utama (anak usaha PT LNG International Pty Ltd) sebagai pihak 

yang dirugikan. KPPU menemukan bukti terjadi persekongkolan oleh 

Mistusbishi dengan Medco Energi dan anak usahanya, Medco E&P 

Tomori Sulawesi, untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha 

pesaingnya yaitu LNGI yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan 

untuk menyusun proposal beauty contest. Dalam kasus ini, Majelis KPPU 

menyatakan telah terjadi persaingan usaha tidak sehat di proyek Donggi-

Senoro. Untuk itu, menghukum seluruh pihak yang terlibat masing-masing 

membayar denda dengan total nilai Rp 31 miliar yang harus disetor kepada 

kas negara. 

  

3. Kasus Persekongkolaan Horizontal PT Media Cipta Perkasa
23

 

KPPU dalam putusan perkara nomor 19/KPPU-l/2014, PT Media 

Cipta Perkasa (Terlapor I) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) 

terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999. Keduanya terbukti telah membuat persaingan semu 

dalam tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang 

Pemuda/Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011. 

Sementara itu PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) tidak terbukti 

melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam kasus ini, terdapat 

persekongkolan horizontal oleh ketiga terlapor, yaitu adanya kesamaan IP 

Address antar peserta tender. Ada kesamaan harga penawaran, kesamaan 

metode pelaksanaan, kesamaan spesifikasi teknis, kesamaan network 

planning dan ada kesamaan daftar harga satuan upah. Bentuk 

                                                        
23

 http://www.kppu.go.id/id/blog/2015/04/terbukti-bersekongkol-pt-media-cipta-perkasa-dan-

pt-kerinci-jaya-utama-didenda-kppu/, diunduh pada 5 Oktober 2016. 
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persekongkolan lain yang dilakukan adalah dimana PT Media Cipta juga 

bekerjasama dengan pihak lain untuk memalsukan dokumen tender PT 

Serba Karya Abadi untuk dijadikan pendamping dalam tender. PT Serba 

Karya Abadi sendiri mengakui dalam persidangan bahwa tidak pernah 

mengikuti tender dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun 

dalam tender. Dalam kasus ini, Majelis KPPU menjatuhkan sanksi denda 

kepada PT Media Cipta Perkasa sebesar Rp 816.786.102,- dan PT Kerinci 

Jaya Utama dengan nominal sebesar Rp.272.262.034,-. 

 

4. Persekongkolan Tender Horizontal dan Vertikal pada Pelelangan 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
24

 

Majelis Komisi dalam Sidang Terbuka Pembacaan Putusan Perkara 

No.19/KPPU-I/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) oleh Satuan Kerja Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 memutuskan 

bersalah kepada enam terlapor dengan penjatuhan total denda sebesar Rp. 

4,9 Miliar. Dalam sidang, terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga 

(afisilasi) dan cross ownership dengan adanya kesamaan kepemilikan 

saham antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo, serta adanya 

hubungan kekeluargaan antara pemilik PT Win Wahana Cipta Marga, PT 

Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya. Serta terdapat tindakan Anti 

Persaingan dari PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle, PT Citratama 

                                                        
24

 KPPU, http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/09/bersekongkol-dalam-tender-kppu-putuskan-

dinas-pekerjaan-umum-kota-makassar-melanggar-undang-undang/ diunduh pada 20 November 

2016 
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Timurindo, PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT 

Gangking Raya. Dalam kasus ini, Majelis Komisi memutuskan Kepala 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Pokja ULP/Panitia Pengadaan 

Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar TA 2014 

bersalah, menghukum PT Timur Utama Sakti dengan denda sebesar Rp 

1.472.514.000, PT Tompo Dalle dengan denda sebesar Rp 1.099.812.000, 

PT Citratama Timurindo dengan denda sebesar Rp 426.602.000, PT Win 

Wahana Cipta Marga dengan denda sebesar Rp 1.208.483.000, PT Mulia 

Trans Marga dengan denda sebesar Rp 212.746.000, dan PT Gangking 

Raya dengan denda sebesar Rp 540.562.000. Majelis Komisi juga 

melarang PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle, PT Citratama 

Timurindo, PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT 

Gangking Raya untuk mengikuti tender pada bidang 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang menggunakan Dana APBD pada 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selama 2 (dua) tahun sejak 

putusan dibacakan. 

5. Kasus Persekongkolaan Vertikal dan Horizontal
25

 

Perkara ini berawal dari laporan masyarakat kepada KPPU 

mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai 

Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga 

Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011. 

                                                        
25

 http://www.kppu.go.id/id/blog/2014/01/ada-persekongkolan-tender-di-ditjen-bina-marga-

kementerian-pu/, diunduh pada 20 Oktober 2016. 
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Dari hasil pemeriksaan perkara oleh Tim Pemeriksa, Majelis 

Komisi menilai bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal 

yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dengan cara bekerja sama 

dalam penyiapan dokumen penawaran, mendapatkan dukungan dari 

distributor dan pemalsuan surat dukungan dari distributor menunjukkan 

adanya kerjasama baik secara terang-terangan maupun diam-diam 

melakukan tindakan penyesuaian dokumen, sehingga menciptakan 

persaingan semu. Majelis Komisi juga menilai bahwa telah terbukti terjadi 

Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor 

II dan Terlapor III dengan cara sengaja merubah jenis alat Asphalt Patch 

Mixer menjadi Truck Maintenance Road, yang izin rancang bangunnya 

hanya dimiliki oleh PT Berkat Anugerah Raya. Persyaratan ini hanya 

dapat dipenuhi oleh Terlapor II dan Terlapor III karena PT Berkat 

Anugerah Raya hanya memberikan surat dukungan kepada Terlapor II dan 

Terlapor III dalam perkara a quo merupakan bentuk fasilitasi pemenang 

tertentu. 

KPPU melalui Majelis Komisi menyatakan para terlapor Perkara 

Nomor 04/KPPU-L/2013 terkait Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu 

Di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga 

Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 yaitu Kelompok 

Kerja Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai 

Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga, 

Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 (“Pokja ULP/ 

Panitia Pengadaan”) sebagai Terlapor I, PT Ifani Dewi sebagai Terlapor II, 
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PT Antar Mitra Sejati sebagai Terlapor III terbukti secara sah dan 

meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Majelis Komisi juga memutuskan menghukum Terlapor II dan III 

untuk dilarang mengikuti proses pelelangan pengadaan alat berat/Alat 

Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Direktorat Jenderal Bina Marga 

Kementerian Pekerjaan Umum di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun 

sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, menghukum Terlapor II 

membayar denda sebesar Rp 3.904.560.000,00 (tiga miliar sembilan ratus 

empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), serta menghukum Terlapor 

III membayar denda sebesar Rp 1.952.280.000,00 (satu miliar sembilan 

ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). 

Selain putusan tersebut, Majelis Komisi juga memberikan 

rekomendasi kepada atasan Terlapor I untuk memberikan sanksi kepada 

Terlapor I sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Majelis 

Komisi juga meminta kepada Ketua Komisi untuk merekomendasikan 

kepada Menteri Pekerjaan Umum. Dirjen Bina Marga untuk melaksanakan 

tender sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. 

 

Terkait beberapa contoh kasus di atas, meskipun ketentuan dalam 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang adanya 

persekongkolan tender, kerancuan dalam pelaksanaan tender memicu pihak-

pihak yang terlibat atau berkepentingan mengajukan keberatan terhadap 

putusan (pemenang) tender. Kondisi demikian mendorong para pelaku usaha 
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untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran dalam proses penentuan 

pemenang tender kepada KPPU. Kecenderungan yang terjadi dalam proses 

tender adalah mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu dan 

menghasilkan keputusan yang merugikan para pihak dalam proses tender. 

Padahal pada sisi lain, keputusan terhadap sanksi KPPU atas pelanggaran 

terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya terhadap Pasal 22 

haruslah mencerminkan rasa keadilan dan menciptakan kepastian hukum bagi 

para pihak (pelaku usaha) yang bersengketa dalam pelaksanaan tender. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum yang lebih mendalam atas terjadinya praktek 

persekongkolan dalam pelaksanaan tender yang dilakukan perusahaan dalam 

studi kasus putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 05/KPPU-

/I/2012 dengan mengambil judul: “Analisis Yuridis Penentuan Praktek 

Persekongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia 

(Studi Terhadap Putusan KPPU)” 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, 

maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan persekongkolan tender menurut Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat? 
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2. Bagaimana pertimbangan hukum KPPU dalam menjatuhkan sanksi hukum 

terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek persekongkolan dalam 

pelaksanaan tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? 

 

1.3.Tujuan Penulisan  

Dari permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan persekongkolan tender 

menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum KPPU dalam 

menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan 

praktek persekongkolan dalam pelaksanaan tender menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 

1.4.Manfaat Penulisan  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis 

dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa sehingga dapat 

menambah perbendaharaan kepustakaan dalam bidang hukum 

persaingan usaha. 
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2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pengadilan 

dalam penanganan kasus persekongkolan dalam persaingan usaha. 

 

1.5.Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) dengan sistematikan 

penulisannya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan tesis. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori, meliputi: teori 

keadilan dan kepastian hukum, hukum persaingan usaha, lingkup 

persaingan usaha tidak sehat, persekongkolan dalam tender, 

pendekatan per se dan rule of reason, tinjauan umum pengadaan 

barang dan jasa, tinjauan umum KPPU dan dilanjutkan dengan 

uraian tentang kerangka pemikiran yang meliputi kerangka teori 

dan konseptual. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, sifat 

penelitian, teknik pendekatan dalam melakukan penelitian, sumber 
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bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis 

bahahan hukum. 

BAB IV  PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN KPPU DALAM 

MEMBERIKAN PUTUSAN SANKSI TERHADAP 

PRAKTEK PERSEKONGKOLAN PELAKSANAAN 

TENDER  

Dalam bab ini menyajikan analisis terhadap putusan KPPU terkait 

pemberian sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan 

praktek persekongkolan dalam pelaksanaan tender berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dihubungkan dengan 

teori keadilan dan kepastian hukum. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini disampaikan kesimpulan dan saran untuk menjawab 

rumusan permasalahan yang disampaikan pada bab terdahulu dan 

saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian. 

 




