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ABSTRAK   
 
Dikaitkan dengan substansi UU No. 5 / 1999 tentang larangan praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat, penulis melakukan analisis terhadap adanya indikasi kuat 
praktek diskriminasi dan persekongkolan dalam suatu tender pengadaan barang dan jasa pada 
perusahaan-perusahaan jasa pengeboran minyak lepas pantai asal Cina yang melakukan 
kegiatan usahanya di wilayah ladang migas di Indonesia. Dimana pada UU No. 5 / 1999 
dapat dikategorikan dalam kegiatan yang dilarang.  
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran serta pemahaman tentang 
dugaan praktek diskriminasi dan persekongkolan dalam suatu tender pengadaan barang yang 
diadakan oleh CNOOC SES Ltd di Jakarta, yang melibatkan peserta tender PT COSL, PT 
COSL Indo dan PT Mutiara Virgo. Sehingga nantinya diharapkan para pelaku usaha lainnya 
di wilayah hukum Indonesia tidak melakukan praktek seperti demikian sehingga tercipta 
suasana persaingan usaha yang sehat pada masa akan datang. Dan hal ini akan berdampak 
positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  
Dalam hukum positif di Indonesia, praktek diskriminasi diatur dalam Pasal 19 huruf d dan 
persekongkolan tender terdapat dalam Pasal 22 UU No. 5 / 1999. Pasal-pasal tersebut dapat 
diterapkan apabila memenuhi semua unsur-unsur yang berada dalam pasal tersebut atau 
bersifat kumulatif. Maka dalam skripsi ini akan dibahas mengenai asas dan unsur dari pasal-
pasal tersebut kemudian akan dihubungkan dengan kasus yang terjadi dengan memakai 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku positif dan generalis.  
Dari hasil penelitian tersebut disarankan agar Pemerintah Indonesia menerapkan dan 
merealisasikan dengan tegas UU No. 5 / 1999 melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) yang dimana tata cara penanganan perkara sudah diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 
2010   
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