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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara agraris yang lebih mengutamakan 

pembangunan dan pengembangan di bidang pertanian dan perkebunan. Tujuannya 

adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari yang selama ini, sebagian 

masih merupakan bahan import. Oleh sebab itu pemerintah mulai meningkatkan 

ekonomi di sektor perkebunan, sebagai contoh perkebunan karet, kelapa sawit, 

teh, coklat, tebu, kelapa, tembakau, dan perkebunan lainnya. 

Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit sangat signifikan, yang dapat 

dilihat di pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua yang dilaksanakan oleh 

pemerintah, swasta, maupun perorangan. Industri kelapa sawit saat ini telah 

menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. Hal ini diperkuat dengan beberapa 

alasan:  

Pertama, minyak sawit merupakan sumber devisa negara. Nilai ekspor 

minyak sawit Indonesia pada tahun 2010 tercatat mencapai 12.626.595 milyar 

US$, dimana volume produksinya sebesar 20.615.958 Ton, nilai tersebut belum 
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lagi ditambah dengan pemasukan yang bersumber dari bea keluar dari minyak 

sawit dan turunannya yang diperkirakan diatas Rp.7 trilyun
1
. 

Kedua, kelapa sawit adalah bahan utama untuk pembuatan minyak goreng, 

kosmetik, obat-obatan. Ketiga, kelapasawit sebagai penyedia lapangan pekerjaan 

bagi 3,5 juta orang kepala keluarga di Indonesia. Ini berarti industri kelapa sawit 

telah memberikan kehidupan bagi 11 juta – 15 juta jiwa 
2
. 

Keempat, industri kelapa sawit memberikan peluang kepada masyarakat 

kecil dan menengah kebawah untuk menunjang dan memperbaiki kehidupan 

ekonomi, terutama bagi masyarakat diluar pulau jawa.  

Peluang usaha industri kelapa sawit di Indonesia memiliki prospek yang 

cerah yang dipacu oleh terus meningkatnya permintaan minyak kelapa sawitdunia. 

Naiknya permintaan minyak sawit dunia, dikarenakan naiknya permintaan minyak 

nabati dunia, dimana minyak nabati lain seperti minyak kedelai dan minyak biji 

bunga matahari tidak mampu mengimbangi permintaan karena produktivitasnya 

lebih rendah dibandingkan minyak kelapa sawit,dengan demikian minyak kelapa 

sawit akan menjadi pemain utama dalamindustri minyak dunia. Indonesia saat ini 

mengekspor minyak kelapa sawit dan turunannya terutama ke China dan India. 

Hal tersebut merupakan kesempatan Indonesia menjadi produsen utama yang 

berpengaruh terhadap kondisi pasar minyak nabati dunia. 

                                                           
1
Ditjenbun, Ekspor Produk Kelapa Sawit Terus Naik, 

http://ditjenbun.deptan.go.id/index.php/component/content/article/36-news/203-ekspor-produk-

kelapa-sawit-terus-naik.html, diakses 27 Mei 2012 pukul 19.15 
2
Ibid  
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Besarnya peluang usaha yang menjanjikan disektor perkebunan kelapa 

sawit membawa dampak perkembangan hukum di Indonesia. Perkebunan kelapa 

sawit secara langsung berhubungan dengan hukum persaingan usaha. Dalam 

hukum persaingan usaha adalah contohnya penetapan harga, baik itu harga buah 

per kilo nya, harga pupuk, dan hargadari produksi buah sawit danturunannya, 

monopoli perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan-perusahaan raksasa dari 

dalam negeri maupun luar negeri, dan persekongkolan tender bibit kelapa sawit. 

Penulis disini menitikberatkan dalam hal hukum persaingan usaha di 

sektor perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini kegiatan pengadaan barang dan 

jasa pemerintah sangat berperan besar dalam melakukan pelaksanaan ekonomi 

disektor perkebunan kelapa sawit, dimana pihak swasta yang berperan sebagai 

peserta tender. Menurut penjelasan UU No. 5 tahun 1999 pasal 22 “Tender adalah 

tawaranmengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk 

mengadakanbarang-barang, atau untuk menyediakan jasa.”Persaingan usaha tidak 

sehat dapat ditemukan dalam pelaksanaan tender, dimana adanya kegiatan 

memenangkan peserta tender, yang merupakan sebagai aksi persekongkolan. 

Yang perlu diwaspadai adalah membandingkan dokumen tender dari para peserta 

sebelum dilakukan penyerahan. 

Yang harus dicermati dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

pemerintah adalah biaya yang digunakan, yaitu biaya APBN atau APBD. Jika 

terjadi persekongkolan tender maka uang negara (APBN atau APBD) adalah 

korban bisu dari persaingan usaha tidak sehat. 
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Pada saat melaksanakan tender, pemerintah dan peserta harus mengacu 

pada pedoman pelaksanaan barang dan jasa (Keppres No 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini harus 

dilakukan untuk mencegah persekongkolan tender, yang dapat merugikan negara 

dan para peserta tender yang secara jujur dan bersih melakukan tender tanpa 

melakukan persekongkolan. 

Dari banyaknya kasus persaingan usaha tidak sehat dan persekongkolan 

tender yang telah ditangani oleh KPPU penulis mengangkat kasus persekongkolan 

tender pada putusan mengenai tender pengadaan bibit kelapa sawit dalam polybag 

di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 (Perkara No. 

01/Pdt/KPPU/2008/PN.Bjb). Pengadaan oleh dinas perkebunan propinsi 

Kalimantan Selatan telah melaksanakan tender yang pada akhirnya digugat karena 

adanya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh peserta tender.  

Kasus persekongkolan tender pada Putusan Pengadilan BanjarbaruNo. 

01/Pdt/KPPU/2008/PN.Bjbberawal dari laporan yang diterima oleh KPPU. 

Berdasarkan laporan tersebut, sebelum KPPU menindaklanjuti ketahap 

selanjutnya KPPU perlu melakukan pemeriksaaan agar laporan dinyatakan 

lengkap dan jelas. Pada pemeriksaanmenunjukan bahwa proses tender pengadaan 

bibit kelapa sawit dalam polybag di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2006 dimenangkan oleh CV Borneo Interprises Native (Terlapor I), 

CV Amarta Jaya Teknik (Terlapor II), CV Putra Pratama (Terlapor III). 
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Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti surat dan/atau dokumen 

yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan 

ditemukan bukti kuat adanya persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, dan 

Terlapor III, dimana adanya kesamaan dokumen, kesamaan sumber pasokan bibit, 

dan selisih harga yang berjenjang sebesar Rp. 1 (satu rupiah). 

Tim Pemeriksa juga menemukan bukti kuat adanya persekongkolan antara 

Terlapor 1V dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III yaitu terasosinya Terlapor 

IV dengan Koperasi Karya Bersama yang menjalin kerjasama dengan Terlapor I 

untuk membuat bibit dalam rangka menambah jumlah pasokan bibit yang dimiliki 

Terlapor I dan adanya pengaturan urutan pemenang berdasarkan Merit Point 

(merit point system adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan 

nilai angka tertentu pada setiap unsur teknis dan harga yang dinilai berdasarkan 

kriteria dan 4/17nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia 

jasa. Setiap penawaran yang telah lolos dalam evaluasi administrasi, jumlah nilai 

kombinasi teknis dan harganya dibandingkan dengan jumlah nilai penawaran 

peserta lainnya) yang dilakukan dua hari sebelum evaluasi Merit Point 

dilaksanakan oleh Terlapor IV. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian 

terhadap kasus persekongkolan tender yang telah diputus oleh KPPU dalam 

Putusan KPPU No. 13/KPPU-L/2007 dengan judul: ’’Persaingan Usaha Tidak 

Sehat Dalam Pengadaan Tender Bibit Kelapa Sawit Di Kota Banjarbaru”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Menyatakan kesenjangan yang terjadi antara Das Sein dan Das Sollen. 

(Melihat pada rumusan hukum yang berlaku saat ini dan apa yang ideal atau 

seharusnya berlaku. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, ingin 

menitikberatkan penelitian hukum kepada perbuatan persaingan usaha tidak sehat. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dapat dirumuskan, 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana persaingan usaha yang tidak sehat dapat terjadi dalam tender       

pengadaan bibit kelapa sawit dalam polibeg tahun Anggaran 2006 di Dinas 

Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan? 

2. Bagaimanakah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara No. 

01/Pdt/KPPU/2008/PN.Bjb, dikuatkan atau dibatalkan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penulisan ini akan mencakup atau akan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang ada antara 

lain adalah: 

a. Untuk menemukan, menganalisis, dan menelusuri persaingan usaha yang 

yang tidak sehat dalam tender pengadaan bibit kelapa sawit dalam polybag 

tahun Anggaran 2006 di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan. 

b. Untuk menemukan, menganalisis, dan menelusuri putusan Pengadilan 

Negeri Banjarbaru dalam perkara No. 01/Pdt/KPPU/2008/PN.Bjb 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari manfaat 

akademik dan manfaat praktis, sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademik. 

  Manfaat penelitian dilihat dari sisi akademik adalah untuk: 

Menjadi wacana tambahan bagi dunia ilmu pengetahuan hukum 

pada umumnya dan khususnya di bidang hukum persaingan usaha 

berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat berkaitan dan tender 

bibit kelapa sawit. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian yang berhubungan 

dengan hukum persaingan usaha. 

b. Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya 

mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan 

persengkongkolan dalam tender yang dapat berdampak negatif 

bagi perkembangan suatu negara. 

c. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu 

hukum ekonomi khususnya tentang penyelesaian perkara oleh 

KPPU. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Adapun keberadaan sistematika penulisan ditujukan semata-mata untuk 

mempermudah pembaca dalam mendapatkan gambaran yang menyeluruh 

mengenai penelitian yang akan dilakukan. Maka dalam hal ini penulisan hukum 

ini dibagi dalam lima bab, yaitu: 

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan secara umum dan singkat mengenai masalah 

yang menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II  Tinjauan Pustaka 

Hal ini landasan teori memuat tentang persaingan usaha, 

pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, dan penegakan hukum 

persaingan usaha. Sedangkan landasan konseptual adalah suatu hal 

yang menggambarkan hubungana antara konsep-konsep khusus 

yang ingin diteliti. 

Bab III  Metode Penelitian 

Jenis penelitian, Prosedur bahan penelitian, Sifat Analisis, dan 

Hambatan dan penanggulan. 
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Bab IV  Hasil dan Analisis 

Pembahasan yang dilakukan terhadap masalah-masalah yang di 

angkat. Serta memberikan analisis yang tepat terhadap rumusan-

rumusan masalah tersebut. 

Bab V  Kesimpulan dan Saran 

Masalah yang ada dan menjawab secara rinci mengenai rumusan 

masalah. Saran yang berangkat dari kesimpulan, dan juga 

memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan suatu masalah 

yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




