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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Dalam era modern ini kita sebagai rakyat Indonesia harus menghadapi 

tuntutan perdagangan bebas yang mensyaratkan beberapa regulasi dalam 

bidang ekonomi. Misalnya sebagai pelaku usaha haruslah mempertahankan 

dan mengembangkan usahanya. Dalam dunia usaha, persaingan antar pelaku 

usaha merupakan suatu hal yang pasti terjadi. Bila persaingan usaha tersebut 

terjadi secara sehat maka akan memberikan manfaat yang amat banyak pada 

masyarakat sebagai konsumen. Pelaku usaha selalu mencari alternatif sebagai 

terobosan guna menarik minat konsumen untuk mencapai target dan 

mendapatkan keuntungan yang lebih. 

Sehingga tidak dipungkiri bahwa tindakan tersebut akan mengarah 

kepada persaingan antar pelaku usaha. Pelaku usaha dapat dikategorikan ke 

dalam, antara lain:1 

1. Orang perorangan 
 

Yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang 

diri. 

2. Badan usaha badan hukum 
 
 

1 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Cet II, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.6. 
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Kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. 

Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam 

kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi. 

3. Badan usaha bukan badan hukum 
 

Sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara  insidentil 

seperti firma. 

Munculnya suatu persaingan usaha disebabkan banyak pelaku usaha 

yang ingin menunjukkan kepada pasar bahwa hasil produksinya bernilai  

tinggi dan bermutu untuk dikonsumsi dengan dilihat dari permintaan dan 

penawaran di pasar terhadap hasil produksinya. Pelaku usaha akan selalu 

mencari cara agar dapat menyaingi dan mengalahkan pelaku usaha lain yang 

dianggap sebagai pesaing. Apakah persaingan tersebut membawa aspek  

positif atau aspek negatif, ini dapat dinilai dari pelaku usaha dalam kegiatan 

usaha dan hasil produksinya baik barang atau jasa dilihat dari respon 

masyarakat luas. Namun bagaimana apabila pelaku usaha hanya mencari 

keuntungan semata tanpa memperhatikan dari segi produksi, konsumen, 

pelaku usaha lain, dan pasar yang bersangkutan. 

Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha harus mempunyai kemandirian 

dalam menjalankan kegiatannya serta adanya itikad baik dalam 

melaksanakannya. Dalam hal melakukan kerjasama antar pelaku usaha lain, 

pelaku usaha harus selalu memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan yang 

berlaku  untuk  mencapai  kondisi  kegiatan  ekonomi  yang  dinamis.  Hal ini 
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diperuntukkanmenghindari terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu 

persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksinya dan 

atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur 

atau melawan hukum atau menghambat pesaing lain.2 

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha para pesaing tersebut 

harus tetap dianggap sebagai mitra untuk bekerjasama dalam 

mengembangkan kegiatan produksi.3 

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha harus berpedoman pada 

nilai-nilai positif. Supaya tidak terjadi kecemburuan antar pelaku usaha dan 

masyarakat umum, dengan selalu memperhatikan pelaku usaha lain. 

Diharapkan antar pelaku usaha selalu dapat mengarahkan dan mengayomi 

antar pelaku usaha, agar terciptanya hubungan kerjasama yang baik dan 

bersama-sama memajukan perekonomian nasional. 

Perlu adanya peraturan perundang-undangan untuk mengatur masalah 

persaingan usaha agar dapat mengatur kegiatan usaha yang dijalankan pelaku 

usaha untuk mendorong dan selalu menjaga timbulnya suatu kompetisi pasar. 

Diperlukan  pula  intervensi  dari  pemerintah  antara  lain  bentuk pengaturan 

 
 
 
 
 
 

2 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Cet II, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 18. 

 
3 Sadono Sukirno, Seri Hukum Bisnis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 5. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERSEKONGKOLAN TENDER... RIZQI ADITIYO NUGROHO



4  

 
 

pasar termasuk mengenai tentang persaingan usaha untuk mencegah 

persaingan usaha yang tidak sehat.4 

Aturan tentang persaingan tersebut dapat mengatur persaingan antar 

pelaku usaha yang membatasi kegiatan pelaku usaha lain di pasar yang 

bersangkutan. Dengan demikian kepentingan umum dapat terlindungi. Selain 

itu terjadi keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan 

kepentingan umum. 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 

No.5/1999) lahir pada tanggal 5 Maret 1999. UU No.5/1999 dimaksudkan 

untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama 

bagi setiap pelaku usaha sehingga memberikan jaminan kepastian hukum 

untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat 

dan jiwa Undang-undang Dasar 1945.5 

Adapun tujuan dari UU No.5/1999 adalah untuk meniadakan praktek 

monopoli yang mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat yang 

dapat mengarah kepada adanya pemusatan kekuatan ekonomi. 

 
 
 
 

 
4 Munir Fuady, Op. Cit. h. 24. 

 
5 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op. Cit, h. 8. 
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Selanjutnya yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi 

adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau 

lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. 

Adapun persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau 

jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat pesaing usaha. 

UU No.5/1999 mempunyai tujuan yaitu: 
 

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan 
usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian hukum yang sama 
bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. 

3. Mencegah praktek monopoli 
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 

 
Jika tercipta persaingan usaha yang sehat dan kompetitif, maka akan 

tercapainya efisiensi. Selain itu menjamin pemenuhan hak-hak sebagai pelaku 

usaha sehingga melindungi pelaku usaha dari kemungkinan timbulnya 

tindakan merugikan dari pihak lain. Persaingan usaha yang sehat juga 

memberikan kesempatan berusaha bagi semua orang untuk melakukan 

kegiatan usaha. 

Adapun prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat antara lain: 
 

1. Jumlah pembeli dan penjual banyak 
 

2. Homogenius produk 
 

3. Sumber produksi bebas bergerak kemanapun 
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4. Tidak diskriminasi 
 

5. Tidak ada deadweight loss 
 

6. Efisiensi 
 

7. Informasi yang lengkap terkait produk dan harga 
 

8. Ada kebebasan untuk mendirikan dan membubarkan perusahaan 

UU No.5/1999 mengatur tentang: 

1. Perjanjian yang dilarang (Pasal 9,10,11,12-16 UU No.5/1999) 
 

2. Kegiatan yang dilarang (Pasal 17-24 UU No.5/1999) 
 

3. Posisi dominan (Pasal 25-29 UU No.5/1999) 
 

4. Komisi pengawas persaingan usaha (Pasal 30-37 UU No.5/1999) 
 

5. Tata cara penanganan perkara (Pasal 38-46 UU No.5/1999) 
 

6. Sanksi (Pasal 47,48, dan 49 UU No.5/1999) dan 
 

7. Ketentuan-ketentuan lainnya. 
 

Dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut 

diharapkan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha selalu 

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan 

masih banyak pelaku usaha yang mencoba untuk mengusai pasar dalam 

kegiatan produksi barang dan atau jasa untuk mendapatkan keuntungan 

sebanyak mungkin bahkan sengaja sampai menyalahgunakan aturan yang 

ditetapkan UU No.5/1999. Jadi masih banyak terdapat persaingan usaha tidak 

sehat. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERSEKONGKOLAN TENDER... RIZQI ADITIYO NUGROHO



7  

 
 

Dalam UU No.5/1999 diatur tentang komisi yang diharapkan dapat 

menegakkan hukum secara lebih baik. Komisi tersebut adalah Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kewenangan dari komisi ini hanya 

sebatas memberikan sanksi-sanksi administratif, pada prinsipnya komisi 

pengawas ini tidak berwenang menjatuhkan sanksi-sanksi pidana maupun 

perdata6. 

KPPU dalam menjalankan tugasnya hanya bertanggung jawab secara 

langsung kepada Presiden. KPPU merupakan lembaga independen yang 

terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya. Para 

anggota KPPU ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan 

DPR, dengan masa jabatan hanya 2 periode dengan masing-masing periode 

jabatan 5 tahun.7 Dalam tugasnya KPPU juga mempunyai tata cara dan 

penanganan perkara seperti melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap 

pelaku usaha walau tanpa adanya laporan, selain itu putusan yang dijatuhkan 

oleh KPPU dapat diajukan keberatan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu 

14 hari, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diajukan keberatan maka 

putusan KPPU dianggap inkracht van gewijsde atau berkekuatan hukum 

tetap.8 

 
 

6 Munir Fuady, Op. Cit, h. 117. 
 

7  UU No.5/1999 pasal 31 ayat (2) dan (3) 
 

8 UU No.5/1999 pasal 45 ayat (1) 
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KPPU memberikan andil dalam pembangunan perekonomian nasional, 

dengan meminimalkan hambatan persaingan dalam bentuk hambatan bagi 

inovasi pelaku usaha dan hambatan bagi efektifitas dunia usaha itu sendiri. Di 

sisi lain, proses harmonisasi kebijakan persaingan yang dilakukan KPPU 

diharapkan mampu mempertegas fungsi pengaturan dan pengawasan yang 

dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun badan regulator sektoral. 

Persekongkolan tender terjadi pada pengadaan barang atau jasa pada 

proyek sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan dikarenakan proses 

tender yang tidak adil dan sehat. Dalam praktek, persekongkolan demikian 

ditengarai banyak terjadi di Indonesia. Tercatat bahwa sejak dibentuknya 

Komisi Pengawas Peraingan Usaha (KPPU) sudah menerima 376 laporan 

mengenai persekongkolan tender. Dari sekian banyak laporan tersebut baru  

54 laporan yang ditangani. 9 Dengan demikian, hampir dua per tiga dari kasus 

yang masuk ke KPPU adalah kasus persekongkolan tender. Persekongkolan 

tender mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Selain itu, merugikan 

panitia pelaksana tender dan pihak peserta tender yang beriktikad baik.  

Tender sering menjadi perbuatan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan 

adanya persaingan usaha tidak sehat. 

Berikut ini adalah dampak dari persekongkolan dalam tender:10 
 
 

 
9 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18357/persekongkolan-tender-sebagai-suatu- 
tindakan-yang-anti-persaingan-sehat, diakses tanggal 7 September 2014 

 
10 http://hukum.kompasiana.com/2012/03/27/dampak-persekongkolan-dalam-tender-449559.html 
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1. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada 

yang sesungguhnya 

2. Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, 

maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh 

3. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh 

kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender 

4. Nilai Proyek 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, maka persekongkolan tersebut berpotensi 

menimbulkan biaya ekonomi tinggi. 

Mengingat dampak yang ditimbulkan atas adanya persekongkolan 

tender, pemerintah juga memperbaharui peraturan tentang pengadaan barang 

dan atau jasa di sektor publik dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 

80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau 

Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Kepres No. 80/2003) jo. Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 

2012. Peraturan tersebut dimaksudkan agar pengadaan  barang/jasa 

pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / 

Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat 

dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, 

transparan,  terbuka,  dan  perlakuan  yang  adil  bagi  semua  pihak, sehingga 
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hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun 

manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.11 

 
UU No.5/1999 melarang segala bentuk dari perjanjian maupun kegiatan 

yang dapat menimbulkan monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak 

sehat. Diantaranya termasuk bentuk-bentuk persekongkolan dalam tender, 

seperti dalam Tender Pengadaan Wilayah di Sulawesi Barat yang dilakukan 

oleh Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi 

Barat, Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi 

Sulawesi Barat, PT Passokarang, PT Aphasko Utamajaya, PT Usaha Subur 

Sejahtera, PT Sabar Jaya Pratama, PT Bukit Bahari Indah, PT Putra Jaya, dan 

PT Latanindo Graha Persada yang diduga terdapat adanya tindakan yang 

menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha yang 

satu dengan yang lainnya. KPPU berhak melakukan penyelidikan terhadap 

segala proses dalam sebuah tender yang dicurigai mengandung adanya 

persekongkolan. 

Pengadaan wilayah seperti pembangunan jalan dan pelebaran jalan 

sangatlah diperlukan hal ini dikarenakan dengan semakin banyaknya jumlah 

kendaraan yang beredar di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian 

dilaksanakanlah  proyek  Peningkatan Jalan  Lingkar Bandara Tampa  Padang 

 
 

11 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang 
dan/ Jasa Pemerintah, bagian “Menimbang” 
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(Lanjutan) pada Wilayah I, Pelebaran Jalan Kalukku–Sulubatu II, Pelebaran 

Jalan Baras–Karossa, Pelebaran Jalan Kalukku–Sulubatu I, Pelebaran Jalan 

Topoyo-Barakang pada Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat. Sayangnya, 

dalam proses tender tersebut banyak ditemukan kejanggalan dan akhirnya 

diperkarakan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang dikemukakan 

diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Apakah terdapat pelanggaran terhadap UU No.5/1999 dalam tender 

pengadaan infrastruktur di wilayah Sulawesi Barat tahun anggaran 2012? 

2. Apakah putusan KPPU terkait kasus tender pengadaan infrastruktur di 

wilayah Sulawesi Barat tahun anggaran 2012 telah benar? 

1.3 Tujuan Penulisan 
 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 
 

1. Menganalisa tentang adanya pelanggaran terhadap UU No.5/1999 dalam 

pengadaan tender infrastruktur di wilayah Sulawesi Barat tahun anggaran 

2012. 

2. Menganalisa tentang putusan KPPU terkait kasus tender pengadaan 

infrastruktur di wilayah Sulawesi Barat tahun anggaran 2012. 

1.4 Metode Penelitian 
 

1.4.1 Pendekatan Masalah 
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Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang- 

undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual 

Approach), dan juga pendekatan kasus (Case Approach) berdasarkan studi 

kasus Tender Pengadaan Wilayah di Sulawesi Barat. 

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan 

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani.12 

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan 

yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum.13 

Pendekatan kasus (Case Approach) adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan 

dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap.14 

1.4.2 Sumber Bahan Hukum 
 

 

 

 

 

 

 

 
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Pranada Media Grup, Jakarta, 2005, h. 93. 

 
13 Ibid h. 95. 

 
14 Ibid h. 94. 
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Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

terbagi menjadi dua yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan 

hukum sekunder. 

1. Sumber Bahan Hukum Primer 
 

Sumber bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang 

berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu: 

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

c. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yaitu Perubahan Kedua 

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

d. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha 

e. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

f. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 yaitu Perubahan 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

g. Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2013 tentang Dugaan 

Pelanggaran  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  pada  Satuan 
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Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat Tahun 

Anggaran 2012. 

h. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun  

2010 Tentang Cara Penanganan di KPPU. 

i. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun  

2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999 Tentang Larangan Persekongkolan Tender. 

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder 
 

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

bersifat menjelaskan bahan hukum primer yaitu meliputi literatur,  

diktat, hasil-hasil penelitian, kamus hukum, situs-situs internet dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas didalam 

skripsi ini. 

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 
 

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis 

adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang terkait 

dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini. Setelah diperoleh 

bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisis yang 

kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum 

yang  telah  dikumpulkan  diklarifikasi  dan  rumusan  yang disusun secara 
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sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok 

permasalahannya. 

1.5  Pertanggungjawaban Sistematika 
 

Pertanggung jawaban sistematika ini dimaksudkan untuk  

mempermudah pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh tentang uraian 

singkat materi yang terdapat didalam skripsi ini. 

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab. Secara garis besar bagian 

pendahuluan dimulai pada bab I. Pada bab I ini berisikan latar tentang 

belakang dipilihnya masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan 

penulisan, dan metode penulisan dari skripsi ini. 

Bab II akan menganalisis kegiatan tender pengadaan wilayah di 

Sulawesi Barat (studi kasus: Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2013) yang 

telah melanggar ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

mengenai larangan persekongkolan tender. 

Bab III akan membahas tentang penanganan KPPU terhadap perkara 

Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2013 yaitu tentang persekongkolan tender 

pengadaan wilayah di Sulawesi Barat. 

Bab IV merupakan penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dan 

hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta disertai pula saran-saran. 

Demikian sistematika dan garis besar pembahasan yang disusun dalam 

penulisan penelitian untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi 

skripsi. 
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