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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan dari pembangunan nasional sebagaimana dikutip dalam Program 

Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur, di mana masyarakat yang adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui 

pembangunan di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang ekonomi. 

Pembangunan bidang ekonomi identik dengan pembangunan sektor-sektor 

ekonomi yang terdapat di Negara Indonesia, seperti pertanian, kehutanan, 

perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa-jasa, dan lain-

lain. 
1
 

Salah satu indikator kestabilan dan kemajuan perekonomian suatu negara 

dapat dilihat dari sistem perdagangan atau transaksi yang terjadi didalam pasar. 

Semakin aktif kegiatan perdagangan atau transaksi suatu negara dapat dikatakan 

bahwa perekonomian negara tersebut semakin baik, oleh karena itu pemerintah 

gencar dalam mendorong para pelaku usaha untuk berperan penuh didalam 

memajukan perekonomian negara  melalui perdagangan. Namun didalam aktivitas 

perdagangan yang terjadi di masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa pasti terjadi 

persaingan diantara pelaku usaha. Setiap pelaku usaha pasti memaksimalkan daya 

tarik dari nilai jual barang atau jasa yang mereka jual kepada pasar, baik melalui 

segi pemasaran, harga, kemasan, dan aspek nilai jual barang atau jasa terebut. 
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 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, ( Jakarta : Kencana, 2004 ), hal. 1 
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Persaingan usaha yang terjadi di masyarakat secara umum tidak semuanya 

berdampak buruk, dikarenakan dengan adanya persaingan usaha dapat menjadi 

cara yang efektif untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing pelaku usaha.
2
 

Dengan adanya persaingan maka para pelaku usaha akan berusaha semaksimal 

mungkin untuk menekan biaya-biaya produksi yang timbul dan harga jual 

cenderung lebih rendah. Selebihnya dengan adanya persaingan usaha dapat 

menjadi landasan fundamental bagi kinerja di atas rata-rata untuk jangka panjang 

dan dinamakannya keunggulan bersaing yang lestari (sustainable competitive 

advantage) yang dapat diperoleh melalui tiga strategi generic, yakni keunggulan 

biaya, diferensiasi, dan fokus biaya.
3
 

Untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan yang sehat maka 

diperlukan payung hukum yang melindungi setiap hak dan kewajiban dari pelaku-

pelaku yang terlibat dalam sistem perdagangan, baik sesama produsen maupun 

konsumen. Tidak dipungkiri bahwa kerap kali terjadi praktek-praktek didalam 

perdagangan yang dapat merugikan bagi sesama produsen maupun kerugian yang 

timbul atau dirasakan oleh konsumen. Hal ini juga yang mendorong pemerintah 

untuk membuat aturan hukum dalam rangka mengantisipasi terjadinya persaingan 

usaha yang tidak sehat. Melalui UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat meminimalisir 

terjadinya praktek-praktek usaha yang dapat merugikan para pihak yang terlibat 

langsung maupun tidak langsung dalam sistem perdagangan dan juga menjunjung 

tinggi kesejahteraan.  

                                                           
2
 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha; Teori dan Praktiknya di Indonesia, ( Jakarta: 

PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2010), hal. 8 
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Salah satu contoh persaingan usaha yang dilarang oleh UU No.5 Tahun 

1999 adalah persekongkolan dalam tender.
4
 Persekongkolan adalah bentuk kerja 

sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud 

untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang 

bersekongkol.
5
 Lebih lanjut menurut Black’s Law Dictionary arti persekongkolan 

adalah sebagai berikut : 

“is a combination or confederacy between two or more persons 

formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some 

unlawfull in itself, but becomes unlawful when done by the concerted 

action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful 

means to the commission of an act not in itself unlawful”. 

 

 Jika kita mengacu pada definisi yang diberikan oleh Black’s Law 

Dictionary maka dapat dilihat bahwa didalam persekongkolan terdapat dua atau 

lebih pelaku didalam kegiatan usaha yang secara bersama-sama bertujuan 

melakukan suatu tindakan yang melawan hukum. Sedangkan arti dari tender itu 

sendiri adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, 

untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.
6
 

 

Untuk melakukan pengawasan dan investigasi terhadap adanya tindakan 

atau praktek persaingan usaha yang bertentangan dengan UU no. 5 Tahun 1999 

pada khususnya dalam hal ini adalah persekongkolan tender yang dilakukan oleh 

pelaku usaha didalam perdagangan, maka pemerintah Indonesia membentuk 

lembaga independen Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau dikenal sebagai 

KPPU pada tanggal 7 Juni 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 

1999. 

                                                           
4
 Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 

5
 Pasal 1 ayat 8 UU No.5 Tahun 1999 

6
 Penjelasan Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 
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Tugas dari KPPU menurut UU No 5 Tahun 1999 adalah melakukan 

penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha atau tindakan, ada atau tidaknya 

penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta mengambil tindakan sesuai 

dengan wewenang Komisi, KPPU juga memiliki tugas untuk memberikan saran 

dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan menyusun pedoman dan atau 

publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini.
7
 

Dengan berdirinya KPPU sebagai lembaga independen dan aturan-aturan 

hukum mengenai praktek persaingan usaha tidak sehat , maka diharapkan praktek-

praktek yang dapat mematikan sesama pelaku usaha dalam melakukan 

perdagangan dapat diminimalisasi, serta para pelaku usaha dalam negeri dapat 

bersaing secara sehat guna memajukan perekonomian Indonesia. 

Sejak KPPU didirikan pada tahun 2000, sudah ada 2537 laporan yang 

masuk ke KPPU dan 331 perkara yang telah ditangani oleh KPPU.
8
 Sebanyak 

73% dari perkara yang telah ditangani oleh KPPU merupakan perkara 

persekongkolan tender. Beberapa perkara persekongkolan tender yang telah 

ditangani oleh KPPU, terdapat tiga perkara yang akan menjadi pembahasan dari 

tesis ini. Ketiga perkara tersebut akan mewakili masing-masing jenis perkara 

persekongkolan tender, yakni persekongkolan tender horizontal, vertikal, dan 

gabungan. Perkara yang pertama adalah perkara persekongkolan tender vertikal 

mengenai Tender Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) 

                                                           
7
 Pasal 35 dan 36 UU No.5 Tahun 1999 

8
 Situs resmi KPPU,”Statistik Perkara”,http://www.kppu.go.id/id/penegakan-hukum/statistik-

perkara/, diunduh pada tanggal 1 May 2018, pukul 11.45. 
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Tahap II Universitas Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2009 melalui 

Putusan KPPU No.02/KPPU-L/2010. Terlapor dari perkara ini adalah PT. 

Pembangunan (Persero) dan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Universitas 

Hasanuddin Makassar. Pada tanggal 22 Januari 2010 diadakan Pemeriksaan 

Pendahuluan oleh Tim Pemeriksa KPPU dan ditemukan bukti-bukti kuat bahwa 

kedua terlapor menunjukan indikasi pelanggaran Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999, 

oleh karena itu perkara ini dibawa ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.
9
 Dalam 

temuan awal yang didapatkan oleh Komisi, panitia tender bersekongkol dengan 

PT.Pembangunan Perumahan (Persero) dengan cara memfasilitasi PT. 

Pembangunan Perumahan (Persero) dalam tahap tender dan tidak memberikan 

informasi yang berimbang kepada peserta tender lainnya.
10

 Pada tanggal 19 Maret 

2009 pengumuman tender dilakukan melalui media cetak Ujung Pandang Express 

dan terdapat 23 perusahaan yang mendaftar setelah pengumuman itu dibuat.
11

 

Pada tanggal 27 Maret 2009 diadakan rapat yang dihadiri oleh Panitia Tender, 

Pimpinan Universitas Hasanuddin, Tim Perencana dan peserta tender ( 17 

perusahaan yang hadir ). Terdapat 9 perusahaan yang memasukan dokumen 

penawaran dan telah memenuhi kelengkapan dokumen. Namun setelah dilakukan 

Evaluasi Dokumen Penawaran menggunakan sistem gugur, hanya 7 perusahaan 

yang lolos dalam tahap ini. Selanjutnya pada tahap Evaluasi Dokumen 

Adminitrasi hanya 5 perusahaan yang lolos. Dan yang terakhir pada tahap 

Evaluasi Dokumen Teknis hanya 2 perusahaan yang lolos dalam tahap ini, yakni 

PT.Pembangunan Perumahan dan PT. Adhi Karya dengan sama-sama 

mendapatkan passing grade 93,75. PT.Pembangunan Perumahan ditetapkan 

                                                           
9
 Putusan KPPU No.02/KPPU-L/2010 hal.2 poin 3 dan 4. 

10
 Putusan KPPU No.02/KPPU-L/2010 hal. 3 poin 10.2. 

11
 Putusan KPPU No.02/KPPU-L/2010 hal. 6 poin 10.3.4 
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sebagai pemenang tender ini padahal harga penawaran oleh PT. Pembangunan 

Perumahan lebih tinggi dibandingkan harga penawaran yang diberikan oleh 

PT.Adhi Karya. Kejanggalan lainnya adalah panitia tender sengaja menggunakan 

alasan jangka waktu pelaksanaan yang melebihi persyaratan sehingga 

menyebabkan PT. Waskita Karya dan PT. Hutama Karya gugur.  

Perkara yang kedua adalah Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2010 

tentang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut 

Takalar DIPA Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 ( Persekongkolan Gabungan 

). Perkara ini bermula dengan adanya indikasi persekonkolan antara 3 perusahaan 

yang selanjutnya disebut sebagai terlapor dalam perkara ini. Dalam proses tender 

Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Takalar DIPA 

Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 200 ditemukan adanya persekongkolan 

horizontal yang terbukti dikarenakan adanya kesamaan item biaya pekerjaan 

dalam RAB ( Rencana Anggaran Biaya) Para Terlapor I, II, dan III
12

, sedangkan 

panitia tender terbukti melakukan persekongkolan tersebut dengan cara 

memberikan jangka waktu yang pendek bagi peserta tender untuk menyusun 

dokumen penawaran
13

, sehingga Majelis Komisi memutuskan para Terlapor 

dalam perkara ini terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 

Tahun 1999. 

Perkara yang terakhir adalah perkara persekongkolan tender horizontal 

Putusan KPPU No. 19/KPPU-I/2016 tentang pelanggaran dalam tender terkait 

Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura ( 

                                                           
12 Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2010, hal. 44 
13 ibid 
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Muara Bungo)- Sei. Bengkal. Para terlapor yakni PT.Hanro, PT. Karya Dharma 

Jambi Persada, dan PT. Bina Uli terbukti melakukan pelanggaran pasal 22 UU 

No.5 Tahun 1999 dikarenakan ditemukan bahwa adanya hubungan kekeluargaan, 

hubungan afiliasi di antara pengurus perusahaan, terdapat rangkap jabatan 

personil perusahaan, serta kesamaan alamat perusahaan. Selanjutnya juga 

ditemukan bahwa kesalahan didalam penulisan dokumen antara para terlapor 

memiliki kesamaan. Oleh karena itu dalam perkara ini terbukti bahwa ketiga 

perusahaan terlapor melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No.5 Tahun 

1999 dengan masing-masing perusahaan dikenakan denda dengan nominal yang 

berbeda-beda oleh Majelis Komisi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Didalam penulisan tesis ini terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok 

pembahasan penulis. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan dan pembahasan persekongkolan tender menurut 

Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 ?  

2. Bagaimana penanganan pembuktian perkara perkara persekongkolan 

tender oleh KPPU pada perkara Tender Pembangunan Rumah Sakit 

Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II Universitas Hasanuddin 

Makassar Tahun Anggaran 2009 melalui Putusan KPPU No.02/KPPU-

L/2010 ( Persekongkolan Vertikal ), Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-

L/2010 tentang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas 

Pelabuhan Laut Takalar DIPA Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 ( 

Persekongkolan Gabungan ), dan Putusan KPPU No. 19/KPPU-I/2016 
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tentang pelanggaran dalam tender terkait Paket Pekerjaan Preservasi dan 

Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo)- Sei. Bengkal 

(Persekongkolan Horizontal)? 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk menganalisis langkah-langkah hukum KPPU dalam menangani  

pembuktian perkara persekongkolan tender menurut Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

2. Untuk menganalisis penanganan pembuktian perkara perkara 

persekongkolan tender oleh KPPU pada perkara Tender Pembangunan 

Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II Universitas 

Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2009 melalui Putusan KPPU 

No.02/KPPU-L/2010 ( Persekongkolan Vertikal ), Putusan Perkara Nomor 

04/KPPU-L/2010 tentang Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan 

Fasilitas Pelabuhan Laut Takalar DIPA Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 

2009 ( Persekongkolan Gabungan ), dan Putusan KPPU No. 19/KPPU-

I/2016 tentang pelanggaran dalam tender terkait Paket Pekerjaan 

Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara 

Bungo)- Sei. Bengkal (Persekongkolan Horizontal). 

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat yang diperoleh dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  
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Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

rangka perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, perkembangan hukum terkait 

dengan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. 

2. Secara Praktis  

Secara praktis penulisan tesis ini dapat memberikan masukan kepada para 

pembaca, khususnya bagi para pihak yang berkecimpung dalam kegiatan 

pengadaan barang dan jasa pemerintah serta kegiatan perdagangan dalam konteks 

UU No. 5 Tahun 1999. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini ditulis secara sistematis guna memudahkan pembaca 

untuk membaca dan memahami tesis ini. Terdapat 5 bagian didalam proposal ini, 

dimana terdiri dari : 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang topik yang dipilih 

oleh penulis, yakni perihal persekongkolan tender, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Bagian ini mengandung kerangka konsep dan kerangka teori mengenai 

persaingan usaha tidak sehat, dan persekongkolan tender yang digunakan 

penulis untuk mendukung penulisan tesis ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan objek penelitian, jenis penelitian, pendekatan, 

sumber data, dan metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan, serta teknik yang digunakan 

penulis dalam mengolah data-data yang diperoleh. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menjelaskan secara mendalam mengenai persekongkolan tender 

yang disertai dengan analisis dan pembahasan perkara-perkara yang 

mewakili perkara persekongkolan tender horizontal, vertikal, dan 

gabungan. Dimana akan diulas secara dalam bagaimana pembuktian dan 

penanganan perkara tersebut menurut undang-undang yang berlaku. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini berisi intisari dari penulisan tesis ini dan langkah-langkah yang 

dapat ditempuh untuk menanggulangi perkara hukum yang ada dan 

langkah-langkah ke depan apa saja yang harus ditempuh untuk 

meminimalkan perkara persekongkolan tender yang terjadi, 




