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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, kegiatan perekonomian semakin terintegrasi dan 

bersifat global. Di sisi lain, perkembangan perekonomian yang demikian 

menciptakan persaingan ketat antar para pelaku usaha. Pada umumnya, 

persaingan adalah suatu proses sosial di mana orang-perorangan atau 

kelompok manusia berusaha mengalahkan pihak lain tanpa menggunakan 

ancaman atau kekerasan. Tujuannya untuk mencapai sesuatu yang lebih 

daripada yang lainnya, baik itu dalam bentuk harta benda maupun dalam 

bentuk popularitas.
1
 Oleh karena itu, persaingan dapat dikatakan baik

2
, 

sebab dapat mempergiat usaha untuk menambah hasil produksi dan 

memperlancar distribusi dan akhirnya tidak hanya menguntungkan bagi 

pengusaha, tetapi juga menguntungkan bagi konsumen, masyarakat, 

bangsa dan negara.
3
 Persaingan inilah yang dapat dikatakan sebagai 

persaingan usaha yang sehat (fair competition). 

Sebagai usaha untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan 

perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, 

dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau 

                                                           
1
 Pengertian Persaingan, Diakses pada http://usaha321.net/pengertian-persaingan.html, pada 

tanggal 20 September 2017 pukul 21.10 
2
 Hal senada juga diungkapkan oleh Hermansyah bahwa dengan adanya persaingan, maka 

pelaku usaha akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas produknya, dengan demikian kedua 

pihak baik pelaku usaha maupun konsumen tentu diuntungkan. Lihat: Hermansyah, Pokok-Pokok 

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hal. 9. 
3
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 

1991), hal. 134. 
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persaingan usaha yang tidak sehat lainnya serta dengan harapan dapat 

menciptakan iklim usaha yang kondusif, maka lahirlah Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, sehingga setiap pelaku usaha dapat bersaing secara 

wajar dan sehat.
4
 

Selain itu, dalam rangka penegakan hukum (law enforcement) dan 

sebagai suatu usaha untuk mencegah adanya praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, dibentuk suatu badan yang disebut Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
5
 KPPU dibentuk berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Selanjutnya, KPPU 

merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain 

menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk 

menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.
6
 

Namun fakta di lapangan, meskipun telah ada Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat dan dibentuknya lembaga KPPU, permasalahan 

persaingan usaha tidak sehat tetap muncul dan terjadi di Indonesia. Salah 

satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang sering ditemukan adalah 

dengan dilakukannya persekongkolan tender untuk dapat masuk dalam 

proyek pengadaan barang/jasa. Persekongkolan sendiri diartikan sebagai 

                                                           
4
Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2004), hal. 8. 
5
Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Tangerang: Citra Media, 2006), hal. 

216. 
6
Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha, (Jawa Timur: Setara Press, 2013), hal. 31-32. 
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kerjasama antar pelaku usaha atau antar pelaku usaha dengan pihak lain 

untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang 

bersekongkol.
7
 Sementara persekongkolan tender adalah perbuatan pelaku 

usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan/atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan 

usaha tidak sehat.
8
 

Persekongkolan tender dilarang dalam Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang 

bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan 

pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 

usaha tidak sehat.”Praktik persekongkolan dalam tender ini dilarang 

karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan 

dengan tujuan dilaksanakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan 

kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan 

harga dan kualitas yang bersaing.
9
 

Tujuan utama peserta tender dan atau pemberi pekerjaan 

melakukan persekongkolan adalah untuk memenangkan tender. Dengan 

                                                           
7
Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
8
Anna Maria Tri Anggraini, “Implementasi Perluasan Istilah Tender dalam Pasal 22 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, 

Jurnal Persaingan Usaha (Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha), Edisi 2, Tahun 2009, hal. 

80. 
9
Dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk 

memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. 

Oleh karena itu, apabila terjadi suatu persekongkolan tender, maka akan menghilangkan terjadinya 

persaingan antara pelaku usaha dalam menawarkan harga terhadap proyek tertentu. 
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adanya persekongkolan tersebut, pihak-pihak yang terlibat persekongkolan 

dapat memperoleh keuntungan, antara lain peningkatan pendapatan, 

kepastian usaha bagi peserta tender yang bersekongkol dalam memperoleh 

barang atau jasa yang ditawarkan, dan peningkatan kekuatan pasar bagi 

pelaku usaha yang bersekongkol dengan cara menghambat kegiatan usaha 

pesaingnya secara terus menerus.
10

Di samping itu, sebagaimana 

diungkapkan oleh Munir Fuady, persekongkolan tender jelas merupakan 

perbuatan curang dan tidak adil terutama bagi peserta tender lainya. Sebab 

sudah inherent dalam istilah „tender‟ bahwa pemenangnya tidak dapat 

diatur melainkan siapa yang melakukan yang baik dialah yang menang.
11

 

Persekongkolan dalam tender menyebabkan terjadinya hambatan 

pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk 

mengikuti dan memenangkan tender. Hal ini tentu saja dapat merugikan 

konsumen dan pemberi kerja karena konsumen atau pemberi kerja harus 

membayar harga yang lebih mahal daripada yang sesungguhnya, padahal 

barang/jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun 

nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender 

dilakukan secara jujur. Selain itu, nilai proyek (untuk tender pengadaan 

jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak 

yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek 

                                                           
10

Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang 

Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2003), 

hal. 119. 
11

Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, (Bandung: 

Citra Adhitya Bakti, 2000), hal. 85. 
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pemerintah yang pembiayaannya melalui APBN, maka akan menimbulkan 

ekonomi biaya tinggi.
12

 

Salah satu kasus persekongkolan tender dalam proyek pemerintah 

yang telah diperiksa dan diputus oleh KPPU terkait pelanggaran terhadap 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dijumpai dalam 

putusan Nomor 11/KPPU-L/2015 tentang persekongkolan tender dalam 

pengadaan barang/jasa rekonstruksi jalan di lingkungan satuan kerja 

pelaksanaan jalan nasional dan satuan kerja perangkat daerah wilayah 

Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014. Pihak-pihak yang menjadi 

Terlapor pada kasus ini adalah Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan SKPD Provinsi Gorontalo Tahun 

Anggaran 2014 (“POKJAULP”) sebagai Terlapor I, PT Kakas Karya 

sebagai Terlapor II, PT Nikita Raya sebagai Terlapor III, dan PT Maesa 

Jaya sebagai Terlapor IV. 

Dalam putusan Nomor 11/KPPU-L/2015, dugaan pelanggaran 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditemukan karena 

POKJAULP dan peserta tender sebagai pihak terlapor telah melakukan 

persekongkolan tender pada saat pendaftaran tender, penyusunan dokumen 

tender, baik dokumen administrasi maupun dokumen teknis, serta 

pengunggahan dokumen tender.
13

 Hal ini dapat dibuktikan dari adanya 

kesamaan pola metadata, harga satuan dan format/penulisan dokumen, dan 

                                                           
12

Anna Maria Tri Anggraini, Op.Cit., hal. 79-80. 
13

 Putusan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 
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kesamaan IP Address yang pernah digunakan untuk mendaftar atau meng-

upload dokumen penawaran oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. 

Bukti kerjasama tersebut diperkuat dengan adanya bukti hubungan 

kekeluargaan, persamaan personil perusahaan yang mengurus proses 

tender dan kesamaan alamat, nomor telepon serta nomor faks kantor antara 

Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Hal tersebut yang menjadi 

indikasi adanya kerjasama di antara para Terlapor dalam pengerjaan 

keempat proyek dalam perkara a quo. 

Sementara itu, Terlapor I sebagai panitia tender dituduh 

memberikan persetujuan kepada peserta pelelangan untuk melakukan 

persekongkolan dan melakukan perbuatan aktif memberikan fasilitas 

kepada peserta pelelangan untuk melakukan persekongkolan. Hal ini 

terbukti dari adanya pengabaian hubungan afiliasi antara Terlapor II, 

Terlapor III dan Terlapor IV oleh pihak panitia atau Terlapor I. Selain itu 

Terlapor I sudah mengetahui adanya peralatan yang sama yang diajukan 

oleh Terlapor II dan Terlapor III  namun Terlapor I mengabaikan hal 

tersebut. Tetapi Terlapor I membantah dengan dalih bahwa dalam 

dokumen pengadaan tahun 2014 belum mengatur tentang IP Address 

sehingga kesamaan IP Address dari ketiga peserta dianggap belum 

termasuk yang harus dievaluasi dan dan bukan bentuk kerjasama(afiliasi).  

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa 

dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Investigator 

KPPU menemukan telah terjadi persekongkolan baik horizontal maupun 
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vertikal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender Pengadaan 

Barang/Jasa Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan 

Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi 

Gorontalo Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari 2 (dua) paket 

rekonstruksi, yaitu paket rekonstruksi Jalan Tolango-Bulontio I dan paket 

rekonstruksi Jalan Tolango-Bulontio II. Akan tetapi dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 85/PUU-XIV/2016 

mengenai permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Majelis Hakim memustuskan bahwa fasra “pihak lain” dalam Pasal 22, 

Pasal 23 dan Pasal 24 UU No 5 Tahun 1999 dianggap bertentangan 

dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “dan/atau Pihak yang Terkait 

dengan Pelaku Usaha Lain”. Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan 

bahwa persekongkolan secara vertikal masuk dalam tindak pidana korupsi, 

sehingga bukan merupakan kewenangan KPPU.
14

 

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan kajian mendalam terhadap persekongkolan vertikal dan 

persekongkolan horizontal yang dilakukan antar panitia tender dengan 

peserta tender serta antar sesama peserta tender dalam kasus 

                                                           
14

 Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang permohonan 

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, hal. 77. 
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persekongkolan tender yang telah diputus oleh KPPU dalam putusan 

Nomor 11/KPPU-L/2015. Oleh karena itu, penulis mengangkat makalah 

berjudul ANALISIS KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER 

DALAM PENGADAAN BARANG/JASA REKONSTRUKSI JALAN 

DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN 

NASIONAL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

WILAYAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 

2014(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

permasalahan dalam penulisan makalah ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana dasar-dasar pertimbangan Majelis Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha dalam memeriksa dan memutus perkara 

Nomor 11/KPPU-L/2015 dengan berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999? 

2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau  

pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang melakukan 

persekongkolan tender berdasarkan putusan perkara Nomor 

11/KPPU-L/2015? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penulisan makalah ini antara lain sebagai berikut: 
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1. Untuk menganalisis kesesuaian dasar-dasar pertimbangan 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memeriksa 

dan memutus perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

2. Untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku usaha 

dan/atau  pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang 

melakukan persekongkolan tender berdasarkan putusan perkara 

Nomor 11/KPPU-L/2015. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penulisan makalah ini terdiri dari manfaat teoritis 

dan manfaat praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat dijadikan untuk pengembangan konsep penyelesaian 

masalah persengkokolan tender dalam persaingan usaha. 

b. Dapat menjadi bahan dasar peneltian-penelitian tentang 

persaingan usaha khususnya tentang persengkongkolan 

tender dalam persaingan usaha. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi para pihak yang 

mengikuti kegiatan tender agar terhidar dari suatu 

persengkongkolan tender dalam praktek persaingan usaha. 
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b. Dapat dijadikan rujukan masalah oleh para pelaku usaha 

dan pihak lain dalam memecahkan persoalan yuridis terkait 

persengkongkolan tender dalam praktek persaingan usaha. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan 

memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai 

dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya 

dalam bentuk sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (empat) bab, yakni: 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Bab ini merupakan pengantar untuk masuk ke dalam pokok 

permasalahan yang akan dibahas, diawali dengan Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri 

dari landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan 

teori berisi tentang tinjauan umum persekongkolan, 

persekongkolan tender dan Komisi Persaingan Usaha. 

Sementara dalam landasan konseptual, berisi pengertian-

pengertian dari persaingan usaha tidak sehat, barang, jasa, 

pengadaan barang/jasa, persekongkolan tender, pelaku usaha, 

tender, peserta tender dan panitia tender. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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  Bab ini merupakan penjelasan mengenai berbagai macam, jenis 

penelitian, tipe penelitian, jenis data yang dikumpulkan, teknik 

(metode) pengumpulan data yang digunakan dan analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian komponen-

komponen tersebut diuraikan satu persatu menjadi beberapa sub 

bagian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian secara 

kepustakaan (library research) dan pembahasan mengenai 

pemenuhan unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 pada Kasus Persekongkolan Tender 

Pengadaan Barang/Jasa Rekonstruksi Jalan di Lingkungan 

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 

2014, Dasar-Dasar Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha dalam Memeriksa dan Memutus Perkara 

Nomor 11/KPPU-L/2015 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999, dan Implikasi Yuridis Terhadap Pelaku Usaha 

dan Pihak Lain yang Melakukan Persekongkolan Tender 

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015. 

BAB V : KESIMPULAN & SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang 

berisikan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan 
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pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya untuk 

dapat menjawab rumusan masalah dan membuat saran-saran 

terkait kasus persekongkolan tender dalam pengadaan 

barang/jasa rekonstruksi jalan di lingkungan satuan kerja 

pelaksanaan jalan nasional dan satuan kerja perangkat daerah 

wilayah provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014.  

 

 




