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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hukum Persaingan Usaha merupakan salah satu pengaturan yang 

mengatur tata cara persaingan usaha yang dilakukan oleh para pelaku 

usaha di Indonesia. Tujuan dari Hukum Persaingan Usaha adalah untuk 

mengatur para pelaku usaha dalam melakukan persaingan usaha di 

Indonesia agar Persaingan Usaha di Indonesia dapat berajalan dengan baik 

dan wajar sehingga menciptakan suatu keseimbangan dan persaingan 

usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha. Dalam perkembangannya, 

Hukum Persaingan Usaha mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan 

prinsip-prinsip dasar ekonomi. Hal tersebut dikarenakan setiap 

pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan 

kegiatan usahanya, dipastikan membawa dampak ekonomi, baik dampak 

dari dalam ruang lingkup ekonomi mikro maupun dampak dalam ruang 

lingkup ekonomi makro. Regulasi yang telah dibuat, tidak hanya melihat 

segi hukumnya saja, melainkan harus juga dilihat dari segi ekonomi demi 

keberlangsungan kegiatan usaha di Indonesia. 

Seiring dengan bekembang pesatnya dunia usaha di era globalisasi 

ini, banyak sekali dampak negatif yang muncul, salah satu dampak dari hal 

tersebut adalah berkembangnya dunia usaha di Indonesia yang semakin 
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kompleks,  yang  memicu dan menciptakan banyak sekali permasalahan-

permasalahan baru yang berkenan dengan praktek kegiatan di dunia usaha 

di Indonesia yang dapat menghambat kegiatan di dunia usaha di Indonesia. 

Maka itu dibutuhkan rambu-rambu yang harus dipatuhi secara bersama 

demi terwujudnya kemajuan dunia usaha tersebut, karena tanpa adanya 

peraturan-peraturan tersebut, maka dunia usaha akan bergerak tanpa arah 

yang jelas, karena setiap pelaku usaha dapat malakukan usahanya dengan 

keinginannya sendiri tanpa memperhatikan pihak-pihak lain yang juga 

berkepentingan.  

Maka itu pemerintah Indonesia membuat suatu aturan khusus 

untuk mengatur  tata cara persaingan usaha yang dilakukan oleh para 

pelaku usaha yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
1
 untuk 

menanggulangi permasalahan-permasalahan baru yang timbul dari 

kegiatan para palaku usaha dalam menjalankan usahanya di Indonesia 

yang mampu menghambat kemajuan dunia usaha di Indonesia, sehingga 

para pelaku usaha dapat mematuhi peraturan-peraturan atau aspek hukum 

tersebut dalam melakukan kegiatan persaingan usaha. Dengan demikian, 

diharapkan akan tercipta kegiatan perekonomian yang berasaskan pada 

demokrasi ekonomi. Selain itu, diharapkan juga akan terjadi keseimbangan 

antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum yang bertujuan 

untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen. Disamping 

                                                           
1
 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 333, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 3817 
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itu, juga untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui 

persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan 

berusaha yang sama bagi setiap orang, sehingga dapat mencegah praktek-

praktek monopoli melalui diundangkannya undang-undang tersebut. 

Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku 

secara efektif satu tahun sejak diundangkan dan mempunyai masa transisi 

selama enam bulan, untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha 

guna melakukan penyesuaian.
2
 Di dalam undang-undang tersebut diatur 

hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan bagi para  

pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.  

 Tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini 

sangatlah baik dan berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini maka akan terwujudnya 

keseragaman dan keseimbangan dalam melakukan kegiatan usaha. Jadi, 

setiap pelaku usaha mempunyai kesempatan berusaha yang sama. Hal ini 

dapat dilihat dari tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat yang dimuat di dalam pasal 3 yaitu : 

                                                           
2
Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 71. 
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a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi 

ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat 

b. 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 

c. Mencegah praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha 

tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha  

d. Terciptanya efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang 

sudah ada diberbagai negara khususnya pada ketentuan Sherman Antitrust 

Act di Amerika Serikat, maka isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

yang dimiliki Indonesia sesuai dengan standar internasional, yaitu
3
 : 

1. Melarang perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang 

terdapat pada Pasal 4, 7 s/d 9, Pasal-Pasal 10 s/d 14, 22, 23; 

2. Mengizinkan penetapan harga konsumen sampai ketingkat 

tertentu, perjanjian eksklusif, serta perjanjian lisensi dan 

                                                           
3
 Knud Hansen, Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, (Jakarta: Katalis, 2001), hlm. 289. 
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perjanjian yang terdapat pada Pasal 5, 6, 15 dan Pasal 50 

huruf b; 

3. Melarang penggabungan atau peleburan badan usaha, yang 

menyebabkan terjadinya posisi dominan di pasar atau 

persaingan usaha tidak sehat yang terdapat pada Pasal 26 

s/d 29; 

4. Melarang tindakan merugikan konsumen, pemasok atau 

penerima barang dengan cara menyalah gunakan posisi 

dominan di pasar yang terdapat pada Pasal 17, 18; 

5. Melarang menghalangi pesaing dengan tindakan-tindakan 

diskriminasi baik melalui harga, syarat-syarat perdagangan 

atau menolak melakukan hubungan usaha yang terdapat 

pada Pasal 7, 8,10, 19 s/d 21. 

Bukan hanya dibuatnya undang-undang khusus untuk mengatur 

mengenai kegiatan para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

usahanya, namun pemerintah juga membuat lembaga khusus untuk 

mengawasi kegiatan para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

persaingan usahanya, lembaga tersebut yaitu Komisi Pengawas  

Persaingan Usaha (KPPU) dengan segala tugas dan wewenangnya yang 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU 

merupakan lembaga yang independen, dibentuk dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. Pembentukan KPPU ditetapkan dalam Keputusan 
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Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU.
4
  KPPU terdiri dari seorang 

ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 

sekurang-kurangnya tujuh anggota lainnya.
5
  

Hal yang menjadi pertanyaan dan permasalahan yang timbul di 

masyarakat luas yaitu apakah dengan adanya hukum yang mengatur 

mengenai larangan praktek monopoli dan lembaga yang mengawasi 

kegiatan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya akan menjamin 

bahwa kesejahteraan konsumen akan dengan sendirinya meningkat. Secara 

teoritis Hukum Persaingan Usaha akan menguntungkan konsumen di satu 

pihak dan mengembangkan iklim usaha yang lebih baik bagi pelaku usaha 

di pihak lainnya. Dalam perspektif konsumen dengan adanya larangan 

monopoli maka konsumen memperoleh dua keuntungan yaitu pertama 

kemudahan untuk memilih alternatif barang atau jasa yang ditawarkan dan 

kedua adalah barang atau jasa akan cenderung lebih murah dengan 

kompetisi diantara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya.
6
  

Maka pengadaan barang dan jasa pada proyek sebuah perusahaan 

atau instansi pemerintahan sering dilakukan melalui proses tender/lelang 

dengan cara melakukan pengajuan penawaran harga untuk memborong 

suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk 

menyediakan jasa, dimana pihak peserta yang mengikuti tender harus 

                                                           
4
 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU 

5
 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli : Menyonsong Era Persaingan Sehat, (Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 145. 
6
 http://www.bappenas.go.id, Kebijakan Persaingan Pada Idustri Jasa Penerbangan 

Dilihat Dari Perspektif Perlindungan Konsumen,  diakses 5 Mei 2017   

http://www.bappenas.go.id/
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berkompetisi untuk mengajukan penawaran yang lebih murah untuk 

mendapat proyek yang ditenderkan/dilelangkan. Hal ini dimaksudkan 

penyelenggara tender untuk mendapatkan harga barang atau jasa semurah 

mungkin dengan kualitas terbaik. Tujuan utama dari tender dapat tercapai 

apabila prosesnya berlangsung dengan adil dan sehat sehingga pemenang 

benar-benar ditentukan oleh penawarannya (harga dan kualitas barang atau 

jasa yang diajukan). Sebelum peserta tender  mengajukan penawarannya, 

panitia tender  menetapkan terlebih dahulu syarat-syarat yang harus 

dipenuhi peserta tender untuk dapat menjadi peserta tender. Tender   

diumumkan secara terbuka kepada publik. Melalui tender tersebut akan 

terjadi persaingan diantara peserta tender, khususnya persaingan 

pengajuan harga yang lebih murah. Dengan demikian diantara peserta 

tender  akan terjadi persaingan harga yang ketat. Hal ini akan 

menguntungkan bagi penyelenggara (panitia) tender. Karena siapa yang 

mengajukan harga yang lebih murah biasanya akan keluar sebagai 

pemenang tender, jika syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh panitia 

tender sudah dipenuhi.
7
 Namun dalam prakteknya, penyelenggaraan 

pemilihan tender/ lelang menajadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh 

para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan persaingan usaha tidak sehat 

dengan cara melakukan persekongkolan yang dinamakan Pesekongkolan 

Tender.  

                                                           
7
 Sinar Harapan “Persaingan Bisnis Beauty Contest dan Tender”,  Rabu 25 Februari 2004  
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Persaingan usaha tidak sehat sendiri mempunyai arti yaitu 

persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan 

atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau 

melawan hukum yang dapat  menghambat persaingan usaha. Salah satu 

kegiatan persaingan usaha tidak sehat adalah Persekongkolan (conspiracy/ 

konspirasi) yang merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persekongkolan atau 

“Conspiracy” sendiri di  dalam Black Law Dictionary mempunyai arti 

sebagai berikut “is a combination or confederacy between two or more 

persons formed for the purpose of committing, by their 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”, ini menjelaskan 

bahwa persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang 

bertujuan untuk melakukan tindakan/kegiatan bersama (join efforts) suatu 

perilaku kriminal atau melawan hukum.  Sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat hal yang dimaksud dengan persekongkolan 

adalah konspirasi usaha yang merupakan suatu bentuk kerjasama dagang 

di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang 

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut.
8
  

                                                           
8
 Munir Fuady, op.cit, hlm. 86. 
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Persekongkolan  dalam Pasal  22-24  Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Pasal-pasal tersebut mensyaratkan terdapatnya persekongkolan antara 

pelaku usaha dengan pihak ketiga. Dengan demikian masalah dapat atau 

tidaknya diterapkan ketentuan pasal tersebut tergantung pada dua elemen, 

yaitu pihak-pihak terkait harus menunjukkan ciri-ciri berpartisipasi dan 

telah menyepakati kegiatan yang saling menyesuaikan kolusif. Perihal 

Persekongkolan, terdapat di dalam pasal 22 Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang 

menyatakan sebagai berikut, Pelaku   usaha   dilarang  bersekongkol   

dengan   pihak   lain   untuk mengatur dan atau menentukan pemenang 

tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan diatas maka sangatlah jelas 

dinyatakan bahwa Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang setiap 

persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk 

mengatur  dan   atau   menentukan   pemenang   tender.   Hal   tersebut 

jelas merupakan perbuatan curang dan tidak fair terutama bagi para 

peserta tender lainnya.
9
 Akibat dari persekongkolan dalam menentukan 

pemenang tender ini seringkali berakibat menimbulkan barrier to entry 

bagi pelaku usaha lain dan meniadakan persaingan.
10

 Banyak sekali 

                                                           
9
 Ibid, hlm. 83. 

10
 Elytas Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1999), hlm. 72. 
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kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan persekongkolan tender 

yang dilakukan oleh para peserta tender/pelaku usaha yang mengikuti 

penyelenggaraan tender, kerugian-kerugian tersebut dapat berbentuk 

antara lain : 

1. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang 

lebih dari yang sesungguhnya, 

2. Barang atau jasa yang diperoleh seringkali lebih rendah 

dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan 

secara jujur, 

3. Terjadi hambatan masuk pasar bagi peserta potensial 

yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti 

dan memenangkan tender, 

4. 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 pemerintah yang 

pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN), maka persekongkolan 

tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya 

tinggi. 

Persekongkolan tender yang dilakukan dalam pengadaan barang 

dan jasa pemerintah merupakan bagian yang paling banyak dijangkiti oleh 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga termasuk salah satu 
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perbuatan yang secara serius memberikan pengaruh negatif bagi 

perekonomian nasional. Persekongkolan yang terjadi antara satu atau 

beberapa pelaku usaha dengan panitia tender atau panitia lelang, 

dilakukan mulai dari rencana pengadaan barang dan jasa dengan 

menentukan persyaratan kualifikasi dan spesifikasi teknis yang mengarah 

hanya kepada satu pelaku usaha peserta tender sehingga menghambat 

pelaku usaha lain untuk mengikuti tender.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk 

membahas mengenai kasus persekongkolan tender. Kasus persekongkolan 

tender yang akan dibahas adalah salah satu kasus yang ditangani oleh 

KPPU pada tahun 2015 mengenai Tender Pekerjaan Pembangunan 

Kantor Pemerintah Tahap II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias 

Selatan. Dimana ada hal yang sangat menarik di dalam kasus ini, telah 

terjadi lebih dari 1 (satu)  bentuk persekongkolan tender yang dilakukan 

oleh para pelaku usaha. Persekongkolan tender yang dilakukan yaitu 

persekongkolan tender horizontal, vertikal dan horizontal dan vertikal 

(campuran). 

Praktek Persekongkolan Tender yang terjadi dalam Tender Proyek 

Pembangunan Kantor Pemerintah Tahap II Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Putusan 

Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015, yaitu bahwa Persekongkolan Tender 

diduga dilakukan oleh PT Cendana Indah Karya, PT Res Karya dan 

dengan keterlibatan panitia tender Proyek Pekerjaan Pembangunan  
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Kantor Pemerintah Tahap II Dinas Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 

Anggaran 2014 yaitu Kelompok Kerja I (POKJA) Konstruksi Unit 

Layanan Pengadaan (UPL) Kabupaten Nias Selatan Anggaran 2014. 

Dimana PT Cendana Indah Karya yang beralamat kantor di Jalan Palang 

Merah Dalam LT.2, Nomor 34 C Medan, Sumatera Utara telah 

bersekongkol dengan PT Res Karya yang beralamat kantor di Jalan Bajak 

II H, Nomor 51 A Medan, Sumatera Utara untuk memenangkan Proyek 

Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintah Tahap II Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014, dengan bantuan 

panitia tender Proyek Pekerjaan Pembangunan  Kantor Pemerintah Tahap 

II Dinas Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 yaitu 

Kelompok Kerja I (POKJA) Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (UPL) 

Kabupaten Nias Selatan Anggaran 2014 untuk menggugurkan para 

peserta tender lainnya (PT Mitra Engineering Grup) dengan cara tidak 

mengkoreksi hasil deskripsi penawaran para peserta tender lainnya (PT 

Mitra Engineering Grup). Jadi sehubungan dengan kasus persekongkolan 

tender tersebut maka penulis memberi judul tugas akhir ini dengan judul : 

Analisis Pesekongkolan Tender Proyek Pembangunan Kantor 

Pemerintah Tahap II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias 

Selatan di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat (Pendekatan Kasus : Putusan Perkara Nomor 13/KPPU-

L/2015) 
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1.2 Rumusan Permasalahan  

Mengacu dari latar belakang yang sudah penulis jelaskan maka 

penulis merumuskan pokok permasalahan  yang akan dibahas di dalam 

tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

mengatur larangan Persekongkolan dalam Tender? 

2. Bagaimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(KPPU) menetapkan dan menyimpulkan bahwa telah terjadi 

tindakan Pesekongkolan dalam Tender dalam Putusan Perkara 

Nomor 13/KPPU-L/2015, apakah sudah sesuai dengan Undang-

Undang  Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ? 

 

1.3 Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut   : 

1. Untuk memahami lebih dalam mengenai pengaturan 

Persekongkolan dalam Tender yang diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan U saha Tidak Sehat. 

2. Untuk menganalisis putusan Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha Tidak Sehat (KPPU) mengenai perkara Persekongkolan 
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dalam tender dalam dalam Putusan Perkara Nomor 13/KPPU-

L/2015 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam 

menyusun tugas akhir  ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai sumbangan 

informasi pemikiran yang bersifat ilmiah bagi masyarakat secara 

umum. 

2. Secara praktis penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan 

berpikir penulis mengenai permasalahan dalam bidang hukum 

persaingan usaha tidak sehat khususnya mengenai 

persekongkolan tender. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

  Di dalam tugas akhir ini penulis membagi 5 (lima) bab, adapun 

susunan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I      : Di dalam BAB I yang berujudul PENDAHULUAN, penulis 

memberikan penjelasan secara luas mengenai hukum 

persaingan usaha dan persekongkolan yang menjadi latar 

belakang penulis untuk meneliti kasus mengenai 
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persekongkolan tender, perumusan masalah mengenai 

pengaturan persekongkolan tender dan kasus 

persekongkolan tender, tujuan dan manfaat penulis menulis 

tugas akhir, serta sistematika penulisan tugas akhir ini. 

BAB II    :  Di dalam BAB II yang berjudul TINJAUAN PUSTAKA, 

penulis memberikan penjelasan landasan teori mengenai 

definisi persaingan usaha tidak sehat dan jenis-jenis 

persaingan usaha tidak sehat, definisi tender dan jenis-jenis 

tender, definisi persekongkolan secara umum dan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli, dan definisi persekongkolan tender beserta 

bentuk-bentuk dan unsur-unsur persekongkolan tender. 

BAB III  : Di dalam BAB III yang berjudul METODE PENELITIAN, 

penulis memberikan penjelasan mengenai pengertian 

penelitian secara umum, jenis penelitian yang digunakan 

oleh penulis yaitu penelitian normatif, sifat analisis yang 

menggunakan pendekatan penelitian hukum berupa 

pendeketan undang-undang (statue approach) dan 

pendekatan kasus (case approach), dan penggunaan 

pendekatan kualitatif untuk mendukung hasil penulisan 

tugas akhir ini. Selain itu di dalam BAB III penulis juga 

menuliskan hambatan dan penanggulangan hambatan yang 

dialami penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini. 
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BAB IV : Di dalam BAB IV yang berjudul HASIL PENELITIAN 

DAN PEMBAHASAN, penulis  memberikan hasil 

penelitian yang dilakukan penulis mengenai bagaimana 

pengaturan mengenai persekongkolan tender di dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 

bentuk-bentuk persekongkolan tender apa saja yang 

dilakukan oleh pelaku usaha di dalam Putusan Perkara 

Nomor 13/KPPU-L/2015 mengenai dugaan persekongkolan 

tender dalam Proyek Pekerjaan Pembangunan Kantor 

Pemerintah Tahap II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Nias Selatan Tahun Anggaran 2014, mengindetifikasi dan 

menganalisa bagaimana Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha Tidak Sehat menetapkan dan menyimpulkan bahwa 

telah terjadi tindakan  pesekongkolan dalam tender dalam 

Putusan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015, apakah putusan 

tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat 

BAB V : Di dalam BAB V yang berjudul KESIMPULAN DAN 

SARAN, penulis memberikan kesimpulan dari seluruh isi 

tugas akhir penulis dan saran yang disampaikan oleh 

penulis kepada para pembaca tugas akhir ini. 




