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MOTTO 

 

Bapa Kami Yang Ada Di Surga, 

Di Kuduskanlah NamaMu 

Datanglah KerajaanMu 

Jadilah KehendakMu 

Di Bumi Maupun di Surga 

Berikanlah Kami, Makanan Kami Yang Secukupnya dan 

Ampunilah Kami Seperti Kami Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada 
Kami dan 

Janganlah Masukkan Kami ke Dalam Pencobaan 

Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat 

Karena Engkaulah Yang Empunya Kerajaan, dan Kuasa, dan Kemuliaan 

Sampai Selama-lamanya 

 

 

GOD BLESS ALWAYS 

Nadia Paath 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Allah Bapa yang baik yang telah 

memberikan kasih karunia serta berkat yang berkelimpahan kepada saya sehingga dapat mencapai keberhasilan 

ini dengan baik dan dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam penyusunan skripsi 

ini yang berjudul “Persekongkolan Lelang Boedel Pailit PT Anugerah Tapin Persada Di Provinsi Kalimantan 

Selatan” ini saya mendapat bantuan serta dukungan dari beberapa pihak yang menyayangi saya dan mencintai 

saya sehingga saya sangat beruntung mempunyai mereka di dalam kehidupan saya. Dalam kesempatan yang 

berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih kepada setiap mereka yang telah membantu sehingga dapat 

terselesaikannya skripsi ini. 

 Penulisan ini disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata 1 di 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang saya cintai ini. Dalam penulisan ini saya bermaksud 

memberikan suatu wacana di bidang hukum persaingan yang khusus mengulas tentang indikasi KPPU 

terhadap persekongkolan tender yang terjadi pada PT Bara Multi Pratama, PT Horizon Asia Resources/Indo 

NRG Group, PT Indo Jaya Multi Energi,Ketua KPKNL, dan dua kurator PT Anugerah Tapin Persada 

(dalam pailit), sehingga melalui penulisan ini dapat diketahui kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat 

di Indonesia. 

 Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan dan kelemahannnya. Namun 

bagaimanapun juga saya telah berusaha semampu saya dan semaksimal mungkin agar dapat membuat skripsi 

ini mencapai hasil yang terbaik. Saya harap skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat, khususnya mereka yang 

berminat terhadap Hukum Persaingan Usaha. 

 Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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♥ Tuhan Yesus Kristus, Bapaku Rajaku yang sungguh baik yang sangat Nadia sayangi, tidak 

henti-hentinya Nadia ucapakan terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh melimpah sehingga Nadia, hamba-

Mu, ini dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan kehendak-Mu. 

♥ Bapak M. Zaidun, S.H.,M.Si., selaku Dekan, Prof. Eman selaku Wadek I, Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga Surabaya. 

♥ Bapak Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., yang sudi berkenan menjadi Dosen 

Pembimbing saya dan yang telah membimbing saya dengan penuh kasih dan kesabaran, selama proses 

penulisan skripsi ini. 

♥ Ibu Sinar Ayu Wulandari S.H., M.H., Ibu Zahri Vandawati Chumaida, S.H.,M.H., dan 

Bapak Dr. Agung Sujatmiko, S.H.,M.H., selaku para tim penguji sidang skripsi saya, terima kasih banyak 

bapak ibu yang telah bersedia menguji, memberikan kritik yang membangun dan saran yang bermanfaat bagi 

saya dalam menyempurnakan skripsi yang telah saya buat ini. 

♥ Bapak Deddy Sutrisno, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali saya, yang banyak memberikan 

dukungan serta nasihat selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini sehingga saya 

dapat mencapai keberhasilan seperti sekarang ini. 

♥ Para Dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan 

banyak materi perkuliahan yang sangat baik dan sangat sabar dalam menghadapi saya sehingga materi-materi 

yang beliau sampaikan dapat berguna dalam penyusunan skripsi ini, dan juga yang telah memberikan 

pandangan yang sangat luas tentang arti persaingan dalam pekerjaan sehingga memacu saya agar dapat 

mendapatkan pekerjaan dengan kerja keras tanpa melupakan Tuhan Yesus sebagai yang empunya Kuasa 

dalam segala pekerjaan yang saya lakukan. 

♥ Alm. Mbah ndutku tercinta, Mbah Sutrisno, Nadia sayang mbah. Terima kasih kasih mbah 

untuk senyuman kebahagiaan yang telah kau berikan untuk Nadia. 
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♥ Kedua orang tuaku tercinta, PAPA CHRISANTO BUDI MAESA PAATH  dan MAMA 

RETNO WIDAYANTI, terima kasih untuk cinta yang kalian berikan kepada saya, terima kasih atas didikan 

kalian sehingga Nadia bisa sampai memiliki gelar pertama kalinya, Nadia cinta MAMA dan PAPA. Masku 

tersayang CHRISTANIO PRADANA PUTRA PAATH beserta kedua adikku terkasih KEVIN AUSTIN 

PUTRA PAATH dan ANDREW VITTORIO PUTRA PAATH, terima kasih atas cinta dan kasih sayang 

yang kalian berikan sampai detik ini sehingga mampu menyemangati dan mendorong Nadia dalam 

menyelesaikan skripsi ini ditengah keputusasaan dan cobaan yang pernah saya alami. Kalian saudara terhebat 

dimuka dunia ini. I love you guys. 

♥ Seluruh saudara-saudaraku, Nadia sayang kalian, skripsi ini Nadia persembahkan untuk 

kalian semua. Muuaahh muuaahh  

♥ Kekasihku tercinta, My Hunny Bunny luph U, penyemangatku, pendampingku yang setia, 

pelindungku, segalanya untukku, BARRY REYNALDO PATTIPEILUHU S.H., M.H., terima kasih kau 

telah menyemangati dan membantuku dalam penyelesaian skripsi ini, semoga mimpi dan harapan kita 

terwujud berkat kasih karunia Tuhan Yesus dan itu semua untuk memuliakan Tuhan Yesus ya sayang. I luph 

u hunny. Vanessa dan Teddy Likumahuwa, terima kasih atas traktiran-traktiran disaat aku sibuk ngerjain 

skripsi biar gak stress, hahaha ampuh bangeeettt. 

♥ Teman-temanku yang aku sayangi, Beweka, Ninik Diana Nafatilofa, Nabila Nahdy, Siti 

Mubasaroh Erniwati, Roro Herdiana, terima kasih sudah menemaniku dalam perjalanan kuliah dari semester 

awal sampai semester akhir dan yang sudah menyemangatiku agar cepat menyelesaikan skripsi ini. Nadia 

sayang kaliaann, jangan lupa tetep jadi tante gaul yah meskipun udah bangkotan haha. We are rocks guys. 

Teman-teman PSCC, terima kasih ya sayang. Prifka Anindita Gunarso, sahabat paling top sedunia, terima 

kasih ya botie botak untuk mendampingiku menjadi sahabat yang baik bagiku. Tuhan Yesus memberkati 

kalian semua amin. 
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♥ Teman-temanku yang sangat rock and roll,  Ngadas program KKN Universitas Airlangga 

Surabaya (Risma, Didi, Luffy, Suyong, Deka, Fitra, Magabut, Mas Kik dan Mami Dyah), terima kasih atas 

doa dan janji kalian yang akan lulus pada bulan Maret 2013 ini, ayo semangat rek. Tuhan Yesus memberkati 

kalian semua amin. 

♥ Seluruh kawanku terkasih khususnya Mahasiswa Angkatan 2009 Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga Surabaya, harumkan nama bangsa ! 

♥ Semua pihak yang telah membantu saya dalam mewujudkan salah satu cita-cita saya yaitu 

menyelesaikan skripsi pada strata 1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga sehingga mencapai seorang 

Sarjana Hukum. 

Demikian harapan saya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak yang tertarik 

pada pokok bahasan dalam skripsi ini. Tuhan Yesus memberkati. 

 

 

      Surabaya, 27 Desember 2012 

 

 

      Nadia Priscillia Putri Paath 
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Skripsi ini  Nadia persembahkan 

Untuk Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat bagi Nadia 

Mama dan Papa, Mas Tonio, Kevin, Andrew dan keluarga besar yang Nadia cintai 

Kekasihku My Hunny Bunny tersayang, Barry Reynaldo Pattipeiluhu 

Sahabat-sahabatku yang Nadia kasihi 

Karena kalian, Nadia bisa menjadi seorang Sarjana seperti sekarang ini 

I LOVE YOU, GOD BLESS US ALL 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang 

berkembang di Asia Tenggara. Oleh karena itu hendaknya perekonomian di Indonesia harus 

dalam kondisi baik dan stabil guna dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai 

negara berkembang, Indonesia dipenuhi oleh berbagai macam industri bisnis baik dalam 

skala besar maupun kecil. Oleh karena banyaknya industri dari industri kecil sampai industri 

besar maka semakin banyak pula persaingan, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang 

semakin ketat diantara pelaku-pelaku bisnis sehingga diharapkan mampu mendorong 

perekonomian Indonesia agar semakin maju dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai isi dari Undang - undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Di tengah ketatnya persaingan diantara para pelaku usaha, banyak pula pelaku usaha 

yang melakukan persaingan curang. Persaingan curang diantara para pelaku usaha di 

Indonesia telah ada sejak dahulu namun sampai saat inipun dampaknya masih sangat 

merugikan konsumen dan pelaku bisnis yang lain, khususnya bagi pelaku usaha yang baru 

mendirikan usahanya dan ingin masuk ke dalam dunia bisnis yang penuh dengan berbagai 

macam permasalahan. Secara finansial meskipun persaingan itu sendiri sangat diperlukan 

dalam berbagai jenis usaha untuk menambah kreatifitas, efektifitas dan daya saing dalam 
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industri itu sendiri namun karena sistem birokrasi dan perekonomian di Indonesia penuh 

dengan sistem persekongkolan yang tidak sehat maka persaingan itu sendiri menjadi tidak 

sehat pula. 

Adanya persaingan diantara pelaku usaha yang semakin meramaikan ranah bisnis di 

Indonesia maka Pemerintah Indonesia membuat peraturan untuk mengatur para pelaku usaha 

agar tidak melakukan persaingan usaha yang tidak sehat atau persaingan curang. Memang 

berdasarkan pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa persaingan usaha 

dilakukan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial namun 

persaingan usaha tersebut perlu memiliki aturan yang tertulis, peraturan yang mengikat dan 

memaksa agar seluruh pelaku usaha dapat mematuhi aturan tertulis tersebut dalam kegiatan 

usahanya dengan pelaku usaha yang lainnya. Aturan tertulis tersebut dibuat juga untuk 

menjaga agar persaingan usaha diantara pelaku bisnis maupun usaha dapat sesuai dengan 

nilai-nilai norma dan etika yang berlaku di masyarakat pada umumnya. 

Aturan tertulis tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengatur persaingan usaha diantara 

pelaku usaha maupun bisnis yang ada di Indonesia maka dikeluarkan oleh Pemerintah 

Indonesia pada tanggal 5 Maret 1999 yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan pemerintah 

Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah sebagai berikut :1

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta melindungi 

konsumen; 

 

2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang 

sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; 

1  Munir Fuadi, Hukum Anti Monopoli Era Persaingan Sehat, cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1999,h. 13. 
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3. Mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan pelaku usaha; 

4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka 

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

Tujuan dari persaingan usaha yang sehat ini sangat terkait dengan prinsip dasar dari 

persaingan usaha yang sehat itu sendiri yaitu : 

1. Tidak adanya hambatan masuk pada pasar bersangkutan (barrier to entry),prinsip ini 
dalam penerapannya terdapat dalam pasal 4, pasal 7, pasal 9-17,dan pasal 19-24 
Undang-undang Noomor 5 tahun 1999. Hambatan masuk ke pasar merupakan 
persoalan serius dalam rangka melakukan kegiatan usahanya secara lancar. Salah satu 
cara yang ditempuh oleh pelaku usaha adalah mengurangi hambatan untuk masuk ke 
pasar yang bersangkutan dan ini merupakan metode yang baik atau dapat pula 
dikatakan sebagai hal yang bermanfaat bagi persaingan usaha . Dengan berusaha 
untuk mempertahankan pelaku usaha pesaing yang beragam karakternya serta 
berusaha untuk mencegah terjadinya hambatan masuk ke pasar.2 Sebetulnya Barrier 
to Entry sangat relevan bagi kebijakan persaingan, yakni jika terdapat lima (5) 
kemungkinan 3

a. Untuk mengetahui berapa banyak jumlah perusahaan yang berhasil masuk pada 
pasar yang bersangkutan untuk membendung / mencegah terjadinya kenaikan 
harga yang dilakukan oleh perusahaan (pemain/pelaku usaha) yang lama; 

: 

b. Untuk mengetahui apakah terdapat perusahan baru yang berhasil masuk ke pasar 
tersebut untuk melakukan merger 

c. Untuk mengevaluasi apakah barrier to entry memang sengaja diciptakan untuk 
merusak tingkat persaingan yang sudah ada dan terbentuk dengan baik 
sebelumnya 

d. Ataukah barrier to entry tersebut memang ada sejak semula dan lahir secara 
alamiah dari suatu perubahan bentuk pasar 

e. Untuk mengetahui apakah terdapat biaya (ongkos/cost) yang sudah dikeluarkan 
oleh pemain (pelaku usaha) baru yang mampu/berhasil menembus pasar yang 
bersangkutan, karena besarnya biaya (cost) yang harus ditanggung/dipikul oleh 
setiap pelaku usaha yang berhasil masuk ke pasar “baru” tersebut berbeda-beda 

2. Baik penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang harga dan 
kualitas produk yang sama dengan mudah, penjual dan pembeli bisa memiliki 
informasi yang sama mengenai harga dan kualitas produk yang dipasarkan dengan 

2 L. Budi Kagramanto (selanjutnya disebut L. Budi Kagramanto I),  Mengenal Hukum Persaingan Usaha 
(Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1999), Laros, Surabaya, 2008, h. 126 

3 Ibid., h.127 
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cara yang mudah. Prinsip ini dalam penerapannya terdapat pada pasal 6, pasal 21, dan 
pasal 23 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. 

3. Tidak ada dead weight loss, dead weight loss (berkurangnya kesejahteraan pasar) 
dapat diukur melalui inefisiensi ekonomi, namun lebih mudah dilakukan dengan 
pengukuran berkurangnya kesejahteraan konsumenn sehingga dalam prakteknya 
kebijakan persaingan seringkali lebih ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan 
konsumen.4

4. Efisien dan efektif, dalam iklim usaha yang sehat prinsip efektif dan efisien dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar dan 
sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prinsip ini dalam penerapannya 
terdapat pada pasal 8, dan pasal 11-12 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. 

 

5. No discriminaton  pemberian kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk 
berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, misalnya 
dalam proses tender, peserta memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dan 
mendapatkan informasi yang sama mengenai proses tender, oleh karena itu antara 
prinsip non diskriminatif, adil dengan prinsip transparansi tidak bisa dipisahkan.5

6. Penerapan prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan hal yang perlu diperhatikan 
secara khusus karena setiap pelaku usaha ingin mendapatkan keadilan yang seimbang 
dalam kegiatan persaingan usaha yang mereka lakukan, seperti dalam keterbukaan 
proses tender atau dalam keterbukaan informasi dalam pengumuman hasil pemenang 
tender. Prinsip ini dalam penerapannya terdapat pada pasas 5 ayat 1, pasal 6-8, pasal 
10-12, pasal 15, pasal 22-24 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. 

 
Prinsip ini dalam penerapannya terdapat pada pasal 6, pasal 8, pasal 10, pasal 14-15 
dan pasal 17 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. 

7. Jumlah penjual dan pembeli seimbang. Agar mencegah timbulnya pelaku usaha yang 
memonopoli suatu penjualan maupun pembelian produk tertentu maka jumlah penjual 
dan pembeli harus seimbang sehingga terciptanya kegiatan usaha yang seimbang 
pula. Prinsip ini dalam penerapannya terdapat dalam pasal 4, pasal 5 ayat 1, pasal 8, 
pasal 13, dan pasal 17 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. 

8. Adanya produk subtitusi yang terdekat (close substitutes), adanya salah satu dari 
produk tesebut tidak terdapat/tersedia di pasar, maka biasanya pembeli akan membeli 
produk lain yang merupakan produk subtitusi (pengganti) dari produk asli yang biasa 
dibutuhkan oleh pembeli/konsumen. Prinsip ini dalam penerapannya terdapat dalam 
pasal 4, pasal 13, dan pasal 17-18 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. 

9. Intervensi harga produk yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu bentuk 
kebijakan persaingan (competition policy) yang merupakan intervensi pemerintah 
dipasar selain dari regulasi ekonomi. Perbedaannya terletak pada subjek yang dituju, 
dimana regulasi ekonomi mengintervensi secara langsung keputusan perusahaan, 
seperti berapa harga yang harus ditetapkan, dan berapa banyak kuantitas yang harus 
disediakan.6

4 Andi Fahmi Lubis et al., Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks, ROV Creative Media, 
Jakarta, 2009, h. 39 

5 Ibid., h. 167  
6 Andi Fahmi Lubis et al., Loc. Cit. 

 Prinsip ini dalam penerapannya terdapat dalam pasal 5 ayat 2 Undang-
undang Nomor 5 tahun 1999. 
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10. Adanya produk inovatif, produk inovatif ini tidak terlepas dari prinsip tidak adanya 
hambatan masuk pada pasar bersangkutan (barrier to entry) sebab adanya pelaku 
usaha baru yang lebih inovatif dan agresif memaksa pemain (pelaku usaha) yang lama 
mencari terobosan baru yang bermanfaat dan inovasi terbaru atas produk serta proses 
produkasi barang dan/atau jasa tertentu.7

11. Prinsip transparansi. Keterbukaan mengenai informasi kegiatan usaha yang sama bagi 
pelaku usaha dan masyarakat, misalnya dalam proses tender, panitia pengadaan 
diwajibkan untuk menyebarluaskan informasi pengadaan barang dan/atau jasa seccara 
terbuka dalam proses pengadaan. Prinsip transparansi merupakan suatu tujuan yang 
ingin dicapai dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa dan oleh karenanya 
prinsip transparansi ini kemudian dijadikan pedoman/landasan serta prosedur 
pengadaan.

 Prinsip ini dalam penerapannya terdapat 
pada pasal 11-12, dan pasal 14-15 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. 

8

12. Prinsip larangan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang 
ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dengan prinsip ini maka pembangunan ekonomi akan 
mengalami kemajuan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 
merupakan implementasi dari semangat dan jiwa Undang-undang dasar 1945. Prinsip 
ini dalam penerapannya terdapat dalam pasal 4, pasal 7-9, pasal 11-14, pasal 16-23 
dan pasal 28 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. 

 Prinsip ini dalam penerapannya terdapat dalam pasal 13, pasal 15, pasal 
17, dan pasal 19-24 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. 

13. Prinsip relevant market, pada dasarnya relevant market (pasar relevan/yang 
bersangkutan) erat kaitannya dengan pengukuran pasar, dan ini merupakan salah satu 
tugas penting dalam menganalisis adanya tingkat persaingan pada pasar yang 
bersangkutan. Dalan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 diatur 
tentang pasar bersangkutan (relevant market). Yaitu pasar yang berkaitan dengan 
jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa 
yang sama (sejenis) atau subtitusi dari barang dan atau jasa tersebut.9

14. Tidak adanya kekuatan pasar (Market Power), kekuatan pasar ini sangat erat 
kaitannya dengan pangsa, karena pelaku usaha dalam kekuatan pasar ini disini 
mencerminkan kekuatan pasar dari sipelaku usaha/produsen dan kekuatan pasar 
tersebut dapat digunakan untuk mengatur suatu harga supra kompetitif atau untuk 
menghambat adanya persaingan (Barrier to Entry).

 

10

15. Tidak adanya posisi dominan, untuk melihat ada tidaknya posisi dominan yang 
dimiliki oleh pelaku usaha dalam suatu pasar beserta akibat yang mungkin akan 
muncul diukur melalui seberapa besar pangsa pasar yang telah dikuasai oleh pelaku 
usaha.

 Prinsip ini dalam penerapannya 
terdapat pada pasal 7, pasal 9, pasal 11-17, dan pasal 19-21 Undang-undang Nomor 5 
tahun 1999. 

11

16. Prinsip strategi harga, berdasarkan pada strategi harga yang diciptakan oleh pelaku 
usaha, amat jelas bahwa melalui pendekatan ekonomi, strategi harga nantinya dapat 

 Prinsip ini dalam penerapannya terdapat pada pasal 7, pasal 9, pasal 11-17, 
dan pasal 19-21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. 

7 L. Budi Kagramanto I., Op. Cit., h. 121.. 
8 Andi Fahmi Lubis et al., Loc. Cit. 
9  L. Budi Kagramanto I, Loc. Cit. 
10 Ibid., h. 123 
11 Ibid., h. 124 
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digunakan sebagai suatu pendekatan untuk menganalisis apakah terdapat indikasi atau 
pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh 
pelaku usaha. Apabila memang ada suatu perjanjian pelanggaran terhadap undang-
undang persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka terhadap 
pelanggara tersebut KPPU dapat menghukum atau menjatuhkan sanksi kepada pelaku 
usaha. 

17. Prinsip keseimbangan antara pelaku usaha dengan kepentingan umum merupakan 
pelaksanaan dari prinsip itikad baik, prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan, 
dalam situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar, baik itu WNI maupun WNA 
yang berusaha di Indonesia, prinsip keseimbangan pelaku usaha dan kepentingan 
umum menyebabkan tidak adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha 
tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilasanakan. Prinsip ini 
dalam penerapannya terdapat dalam pasal 2, pasal 13 dan pasal 17 Undang-undang 
Nomor 5 tahun 1999. 

18. Larangan bernegosiasi dengan itikad buruk, sebuah prinsip penting yang diatur dalam 
prinsip-prinsip UNIDROIT adalah mengenai jangkauan prinsip itikad baik (good 
faith) yang berlaku sejak negosiasi suau perjanjian terjadi. Prinsip ini dalam 
penerapannya terdapat dalam pasal 4-16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. 
Menurut prinsip UNIDROIT, tanggung jawab hukum telah ada sejak proses 
negosiasi, dimana dalam proses negosiasi suatu perjanjian berlaku ketentuan-
ketentuan yang dimaksudkan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan syarat-
syarat dalam negosiasi, namun demikin negosiasi tersebut tidak boleh bertentangan 
dengan prinsip-prinsip itikad baik dan transaksi jujur yang diatur dalam UNIDROIT. 
Hal ini merupakan suatu fundamental untuk menjamin persaingan sehat diantara 
pelaku usaha yang berkecimpung dalam perdagangan. Ketiga hal tersebut ialah 
sebagai berikut: 
a. Kebebasan bernegosiasi 
b. Tanggung jawab atas negosiasi dengan itikad buruk 
c. Tanggung jawab atas pembatalan negosiasi dengan itikad buruk. 
 

Para pelaku usaha sudah sepatutnya mengerti dan memahami dasar pembentukan 

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 sehingga para pelaku usaha dapat mengerti setiap isi 

pasal yang ada di undang-undang tersebut dan melaksanakan di dalam kehidupan persaingan 

usaha yang mereka geluti sampai sekarang ini. Isi dari undang-undang Nomor 5 tahun 1999 

ini sudah sesuai dengan standart internasional yaitu sebagai berikut :12

1. Melarang perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli pasar atau 

persaingan usaha tidak sehat.  

 

12  Pendahuluan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, paragraf ke-7. 
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2. Melarang penetapan harga konsumen sampai ke tingkat tertentu, perjanjian tertutup 

serta perjanjian lisensi dan perjanjian “know how”. 

3. Melarang penggabungan badan usaha, yang menyebabkan terjadinya posisi dominan 

di pasar atau persaingan usaha tidak sehat. 

4. Melarang tindakan merugikan konsumen, pemasok atau pembeli dengan cara 

menyalahgunakan posisi dominan di pasar. 

5. Melarang menghalangi pesaing dengan tindakan-tindakan diskriminasi baik melalui 

harga, syarat-syarat perdagangan atau menolak hubungan usaha. 

Mengerti dan memahami serta melaksanakan isi dari ketentuan pasal-pasal tersebut maka 

para pelaku usaha akan terbebas dari dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat ataupun 

persaingan curang. Undang-undang nomor 5 tahun 1999 ini memberikan jaminan kepastian 

hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Namun karena berkembangnya teknologi serta kegiatan usaha yang makin marak di 

dalam dunia bisnis, banyak pula ditemukan pelaku usaha yang kedapatan melakukan 

persaingan usaha tidak sehat demi kepentingan diri sendiri serta untuk dapat meraup 

keuntungan sebesar - besarnya. 

Maka dari itu demi mempertahankan eksistensi dan keberlakuan dari Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 ini dibentuklah suatu komisi yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

yang biasa disebut dengan KPPU oleh Pemerintah guna mengawasi jalannya persaingan 

usaha yang ada di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini dibentuk  guna 

mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai lembaga independen 
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yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain yang tertuang dalam 

pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut :13

1. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai Komisi. 

 

2. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan 

Pemerintah serta pihak lain. 

3. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden. 

KPPU memiliki otoritas dan kompetensi untuk melakukan pengawasan terhadap 

implementasi Udang-undang nomor 5 Tahun 1999. Otoritas dan kompetensi yang dimiliki 

KPPU berdasarkan fungsinya sebagai berikut :14

a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan; 

 

b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan; 

c. Pelaksanaan administrasi. 

Didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang wewenang dari 

KPPU agar Komisi ini juga mendapatkan kontrol dalam melakukan pengawasan terhadap 

para pelaku usaha. Wewenang berikut dari KPPU itu sendiri tertuang dalam pasal 36 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut :15

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

 

13  Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat.  

14  L. Budi Kagramnto I, Op. Cit., h. 235 
15  Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. 
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2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku 

usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat; 

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek 

monopoli dna atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarajat atau 

oleh pelakku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari 

penelitiannya; 

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak 

adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan undang-undang ini; 

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang diangggap 

mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau 

setiap orang sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf f, yang tidak bersedia 

memenuhi panggilan komisi; 

8.  Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelididkan 

dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-

undang ini; 

9. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna 

penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 

10.  Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha 

lain atau masyarakat; 
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11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan 

praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; 

12. Menjatukan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan Undang-undang ini. 

Adanya peraturan tertulis mengenai kewenangan serta tugas dari KPPU ini maka pelaku 

usaha selain mendapatkan pengawasan dari KPPU, pelaku usaha itu sendiri juga dapat 

mengawasi KPPU yaitu dengan cara memperhatikan tugas dan wewenang KPPU itu sendiri. 

Apabila KPPU melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak sewajarnya kepada 

pelaku usaha terhadap pengawasan yang dilakukannya maka pelaku usaha dapat melaporkan 

KPPU pula agar mendapatkan keadilan yang seimbang. 

Salah satu bentuk tindakan yang rawan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak 

sehat adalah mengenai pelelangan yang dikaitkan pula  dengan persekongkolan tender. 

Banyak sekali pelaku usaha melakukan pelelangan terhadap proyek dari perusahaan yang 

sudah dinyatakan pailit. Para pelaku usaha tersebut layaknya bersaing dalam pelelangan 

untuk mendapatkan proyek dari perusahaan yang sudah dinyatakan pailit tersebut, sesuai 

dengan sifat dari pelelangan itu sendiri yaitu sebagai berikut :16

1. Kompetitif, karena lelang pada dasarnya menciptakan suatu mekanisme penawaran 
dengan persaingan yang bebas di antara para penawar tanpa ada tekanan dari orang 
lain sehingga akan tercapai suatu harga yang wajar dan memadai sesuai dengan yang 
dikehendaki pihak penjual. 

 

2. Build in control, karena lelang harus diumumkan terlebih dahulu dan dilaksanakan di 
depan umum. Berarti, pelaksanaan lelang dilakukan di bawah pengawasan umum, 
bahkan semenjak lelang diumumkan apabila ada pihak yang keberatan sudah dapat 
mengajukan verzet. Hal ini dilakukan supaya dapat menghindari terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan. 

3. Otentik, karena pelaksanaan lelang akan menghasilkan risalah lelang yang merupakan 
akta otentik yang dapat digunakan oleh pihak penjual sebagai bukti telah 

16 www.djkn.depkeu.go.id, dikunjungi pada tangggal 20 Oktober 2012 
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dilaksanakannya penjualan sesuai prosedur lelang, sedangkan bagi pembeli sebagai 
bukti pembelian yang digunakan untuk balik nama. 
 

Salah satu contoh kasus pelelangan yang diduga terdapat pula persengkongkolan tender 

di dalamnya adalah seperti yang tercantum dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2011, 

yaitu kasus yang terkait dengan Pelelangan Boedel Paillit PT Anugerah Tapin Persada 

(dalam pailit) di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Pada skripsi ini pembahasan akan difokuskan pada persekongkolan tender yang terjadi 

pada saat pelelangan dengan mengacu pada Pelelangan Boedel Paillit PT Anugerah Tapin 

Persada (dalam pailit) di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Berawal dari PT Anugerah Tapin Persada yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan 

Tata Usaha dan Niaga pada tanggal 9 November 2009 di dalam putusan 

No.56/Pailit/2009/PN.Niaga JKT.PST. PT Anugerah Tapin Persada salah satunya 

mempunyai proyek jalan khusus Tambang sepanjang 28,6 km ( dua puluh delapan koma 

enam kilometer ) dan pelabuhan khusus batubara seluas kurang lebih sekitar 50 ha ( lima 

puluh hektar ) beserta sarana pelengkapnya yang terletak di Kabupaten Tapin, Provinsi 

Kalimantan Selatan ( Proyek Jalan Khusus Tambang dan Pelabuhan ). Kedua proyek ini 

dilelang pada tanggal 26 Mei 2010 oleh pejabat lelang yang bersangkutan.  

Kemudian muncul suatu permasalahan yang baru yaitu Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha menemukan beberapa tindakan yang dapat menimbulkan adanya persaingan usaha 

yang tidak sehat dalam pelelangan tersebut yaitu berupa pertemuan yang dilakukan oleh 

peserta lelang sebelum pelelangan dimulai dan perubahan dalam nilai limit yang sudah 

ditetapkan. Berawal dari tindakan ganjil tersebut kemudian  ditindaklanjuti oleh Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha dengan Majelis Komisi dalam perkara ini terdiri dari Dr. A. M. 

Tri Anggraini, S.H., M.H.  sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., dan Prof. 
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Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komis 

yang melakukan pemeriksaaan pendahuluan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan 

mengenai adanya Dugaan Persekongkolan dalam Pelelangan Boedel Pailit PT Anugerah 

Tapin Persada (dalam Pailit) di Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh:17

1. PT Bara Multi Pratama (Terlapor I); 

 

2. PT Horizons Asia Resources/IndoNRG Group (Terlapor II); 

3. Samsuddin (Terlapor III); 

4. William Edward Daniel (Terlapor IV); 

5. Imran Satria Kristianto (Terlapor V) ; 

6. PT Indo Jaya Multi Energy (Terlapor VI) ; 

Berdasarkan serangkaian latar belakang diatas terdapat perumusan masalah yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Dasar pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengindikasikan para 

pelaku usaha telah melakukan persekongkolan tender ataukah tidak melakukan 

persekongkolan tender. 

2. Dampak negatif persekongkolan tender yang dapat menimbulkan persaingan usaha 

yang tidak sehat. 

II. Penjelasan Judul  

Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut maka perlu dijelaskan terlebih dahulu maksud 

dari judul skripsi ini guna tidak terjadi kesalahan penafsiran oleh pembaca. 

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan judul : 

17 Putusan KPPU Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 
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“Persekongkolan lelang Boedel Pailit PT Anugerah Tapin Persada di Provinsi 

Kalimantan Selatan”. Adapun penjelasan judul tersebut adalah : 

a. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan 

usaha. 

b. Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan 

pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi pelaku 

usaha yang bersekongkol.18

c. Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk mendorong suatu pekerjaan, untuk 

mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.

 

19

d. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga 

secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai 

harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. 

 

III. Tujuan Penulisan  

Skripsi yang berjudul “Persekongkolan lelang Boedel Pailit PT Anugerah Tapin Persada 

di Provinsi Kalimantan Selatan” dipilih dengan tujuan : 

a. Untuk mengetahui dan memahami secara jelas ada tidaknya indikasi praktek 

persekongkolan tender yang dilakukan para pelaku usaha (dalam hal ini PT Bara 

Multi Pratama, PT Horizons Asia Resources/IndoNRG Group, Samsuddin, William 

18  Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat  

19  Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat 
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Edward Daniel, Imran Satria Kristianto, dan PT Indo Jaya Multi Energy) sebagai 

akibat dari pelelangan mengenai proyek jalan khusus tambang sepanjang 28,6 km 

(dua puluh delapan koma enam kilometer) dan pelabuhan khusus batubara seluas 

kurang lebih sekitar 50 ha (lima puluh hektar) beserta sarana pelengkapnya yang 

terletak di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Proyek Jalan Khusus 

Tambang dan Pelabuhan); 

b. Untuk mengetahui dampak negatif yang terjadi akibat persekongkolan tender 

sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang mempengaruhi 

perekonomian negara yang dapat menimbulkan kerugian di dalam masyarakat itu 

sendiri. 

IV. Manfaat Penulisan  

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik dan benar bagi penulis 

serta dapat memberikan sumbangan penilaian bagi pembaca tentang pentingnya mengetahui 

proses tender maupun lelang yang baik dan benar agar tidak menimbulkan indikasi adanya 

persaingan usaha tidak sehat. Penulisan skripsi ini juga digunakan untuk memberikan 

pengetahuan mengenai dampak negatif akibat adanya persekongkolan yang terjadi antara 

peserta tender maupun panitia tender sehingga dapat merugikan perekonomian di Indonesia 

sehingga berdampak pula pada menurunnya kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia 

serta memberitahukan mengenai tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

dalam melakukan pengawasan serta tindakan tegas apabila terdapat persekogkolan tender 

dalam suatu proses tender. 

V.Metode Penelitian  
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V.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum 

(legal research) yaitu penelitian yang mengkaji rumusan masalah yang terdapat dalam 

skripsi dengan meneliti peraturan perundang - undangan yang berlaku yang berhubungan 

dengan rumusan masalah yang ada pada skripsi ini dan juga penyelesaian masalahnya. 

V.2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode Statute 

approach (pendekatan peraturan perundang-undangan), Case approach (pendekatan kasus), 

serta Conseptual approach (pendekatan konseptual). 

Statute approach (pendekatan peraturan perundang-undangan) dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan yaitu Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999. 

Conseptual approach (pendekatan konseptual) merupakan pendekatan yang digunakan 

untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek permasalahan. 

Menggunakan pendekatan ini karena di dalam konsep tersebut terdapat aturan-aturan yang 

telah menjadi pedoman untuk melakukan proses tender ataupun proses lelang yang baik dan 

 Menggunakan pendekatan ini dikarenakan isu hukum yang terkait 

pula mengenai pengaturan tentang pelelangan yang berkaitan dengan persekongkolan tender 

guna pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Peraturan perundang-

undangan dalam skripsi ini meliputi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan peraturan-peraturan lainnya yang 

berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 
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benar dalam kaitannya untuk mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat atau 

monopoli. 

Case approach  (pendekatan melalui kasus) adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap yaitu pada putusan KPPU 

perkara Nomor 04/KPPU-L/2011. 

V.3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah  

a. Bahan Hukum Primer 

Sumber bahan hukum primer yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 serta 

peraturan perundang-undangan yang lain. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Sumber bahan hukum sekunder berasal dari studi kepustakaan berbagai karya ilmiah, 

buku/literatur, tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar, majalah, artikel-artikel, serta 

browsing melalui internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.  

V.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Dalam proses penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan peraturan 

perundang-undangan, kemudian digabung dengan bahan-bahan hukum yang didapatkan dari 

hasil hukum studi kepustakaan. Setelah selesai dikumpulkan maka selanjutnya sumber bahan 
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hukum tersebut dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selanjutnya hasil dari analisis tersebut disusun ke dalam sebuah pokok bahasan yang 

sistematis sehingga dapat berkaitan dengan tema penulisan dan perumusan masalah yang 

diangkat di dalam skripsi ini. 

V.5 Analisa Bahan Hukum 

Analisa yang digunakan adalah dengan menggabungkan dan menganalisa sumber bahan 

hukum yang telah dikumpulkan secara berurutan dan sistematis demi memperoleh 

penggabungan yang jelas dari semua bahan hukum dan memperoleh suatu kesimpulan yaitu 

penyelesaian masalah. 

VI. Pertanggungjawaban sistematika 

Pertanggungjawaban sistematika ini adalah untuk memberikan susunan yang sistematis 

dalam penulisan skripsi yang berjudul “Persekongkolan lelang Boedel Pailit PT Anugerah 

Tapin Persada di Provinsi Kalimantan Selatan” ini, selain itu juga agar memberikan 

kemudahan bagi penulis untuk melakukan pengulasan dengan baik sehingga mudah untuk 

dipahami. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab. 

Dalam Bab I skripsi ini adalah pendahuluan yang memberikan penjelasan tentang latar 

belakang serta rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika. 

Dalam Bab II skripsi ini adalah penjabaran dari rumusan masalah yang pertama yaitu 

Dasar pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengindikasikan para pelaku 

usaha telah melakukan persekongkolan tender ataukah tidak melakukan persekongkolan 
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tender. Berikut sanksi yang dapat dijatuhkan apabila para terlapor terbukti secara sah dan 

meyakinkan telah melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Dalam Bab III skripsi ini adalah penjabaran dari rumusan masalah yang kedua yaitu 

Apakah dampak negatif dari persekongkolan yang dilakukan dalam proses tender sehingga 

mampu mempengaruhi perekonomian negara dan upaya hukum yang dapat dijatuhkan oleh 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung 

jawab atas persekongkolan yang mereka lakukan. 

Dalam Bab IV yang merupakaan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini akan membahas 

mengenai pemberian kesimpulan atas pembahasan dari Bab I, Bab II, dan Bab III. Penulisan 

skripsi ini juga akan menyertakan saran yang merupakan pokok pikiran sebagai pandangan 

dalam pemecahan atau penyelesaian permasalahan dalam skripsi ini sehingga dapat 

memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini. 
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BAB II 

DASAR PERTIMBANGAN KPPU UNTUK MENGINDIKASIKAN ADANYA 

PERSEKONGKOAN TENDER YANG DILAKUKAN PARA PELAKU USAHA 

 

I. Pengertian persekongkolan 

Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan 

(conspiracy/konspirasi) terdapat kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha 

yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Mahkamah Tertinggi USA 

juga menciptakan istilah “concerted action” untuk mendefinisikan istilah persekongkolan 

dalam hal menghambat perdagangan, serta kegiatan saling menyesuaikan berlandaskan pada 

persekongkolan guna menghambat perdagangan serta pembuktiannya dapat disimpulkan dari 

kondisi yang ada.20 Namun demikian ada juga yang menyamakan istilah persekongkolan 

(conspiracy/konspirasi) dengan istiah Colussion (kolusi), yakni sebagai : “A secret 

agreement between two or more people for deceiful or produlent purpose.” Artinya, bahwa 

dalam kolusi tersebut ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih 

dengan tujuan penipuan atau penggelapan yang sama arttinya dengan konspirasi dan 

cenderung berkonotasi negatif/buruk.21

20 L. Budi Kagramanto I, ibid, h. 192  
21  Ibid, h. 193 

 

Pada dasarnya apabila masyarakat menafsirkan arti kata dari persekongkolan itu sendiri 

sering menimbulkan pikiran yang mengarah pada konotasi negatif. Pengertian dari 

persekongkolan dalam kamus hukum, yaitu : 
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“A combination or confederacy between two or more persons formed for the purpose of 

commiting, by their joint efforts, some unlawful or criminal act, or some act which is lawful 

in itself, but becomes unlawful when done by the concerted action of the conspirators, or for 

the purpose off using criminal or unlawful means to the commissions of an act not in itself 

unlawful.22

22 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU I) , Pedoman Larangan Persekongkolan 
Tender berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, h.12 

” 

Secara yuridis pengertian persekongkolan ini terdapat dalam pasal 1 angka 8 Undang-

undang Nomor 5 tahun 1999, yakni “sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku 

usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi 

kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.” Bentuk kegiatan persekongkolan ini tidak 

harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi bisa dalam bentuk kegiatan  lain yang tidak 

mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian.  

Terkait dengan makna persekongkolan itu sendiri, dilihat pada jaman sekarang ini 

persekongkolan di dalam persaingan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha di 

Indonesia menciptakan suasana persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha yang 

tidak sehat tersebut banyak didapati karena adanya bentuk persekongkolan di antara para 

pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara melawan 

hukum. Salah satu bentuk persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha banyak 

yang berkaitan dengan masalah tender ataupun lelang.  

Sebelum membahas mengenai pengertian tender dan lelang, Dalam kaitannya dengan 

proses lelang dan juga tender yang menyangkut tentang barang/jasa pemerintah, maka 

pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003 mengenai kebijakan barang/jasa 

pemerintah, namun telah disempurnakan dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003.  
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Di dalam KEPPRES 80 tahun 2003 sudah tidak ada lagi pembatasan wilayah operasi 

berdasarkan golongan usaha, sehingga pengusaha daerah dapat bersaing bebas dengan 

pengusaha daerah lain, sehingga membuka peluang usaha bagi perusahaan penyediaan 

barang/jasa. Keppres Nomor 80 tahun 2003 ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan 

Presiden Nomor 54 tahun 2010. 

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga 

secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga 

tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Pelelangan dalam pasal 12 ayat (2) 

huruf a Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 menyebutkan bahwa pelelangan 

merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara 

menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi 

syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh 

pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik. Pasal ini 

telah mengalami perubahan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 dan Keputusan 

Presiden Nomor 61 tahun 2004, dimana tidak ada definisi yang tegas mengenai pelelangan 

itu sendiri. Yang ada hanya penjelasan mengenai pelelangan umum dan pelelangan terbatas 

secara prosedural.  

Sebenarnya penggunaan kata lelang itu sendiri kurang tepat, karena lelang adalah 

kegiatan tawar menawar harga atas barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yaitu 

melakukan penawaran dengan harga paling tinggi. Pengertian tentang tender berdasarkan 

pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk 

memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa.  
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Tender adalah kegiatan tawar menawar harga. Perbedaan antara tender dengan lelang 

terletak pada barang yang menjadi objek penawaran. Pada tender objek penawarannya adalah 

suatu pekerjaan untuk menyediakan barang atau jasa yang belum ada. Dan yang menjadi 

pemenang dalam tender adalah peserta tender dengan harga penawaran paling rendah. 

Selanjutnya akan membahas mengenai pengertian dari tender atau lelang menurut 

berbagai sumber yakni 23

a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (yang mencabut Keppres No. 80 tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), tender atau pengadaan 
barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/jasa oleh 
Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang 
prosesnya mulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan 
untuk memperoleh Barang/Jasa. 

: 

b. Berdasarkan kamus hukum,tender atau Aanbestenden (to put out contract) adalah 
memborongkan pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong 
pekerjaan seluruhnya atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum 
pekerjaan pemborongan itu dilakukan. 

c. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, tender adalah tawaran 
mengajukan sebuah harga untuk memborong suatu pekerjaan, maupun untuk 
mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa-jasa tertentu. Berdasar pada 
pengertian tersebut, maka cakupan tawaran pengajuan harga dalm tender meliputi : 
(1) memborong/melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, (2) pengadaan barang dan 
atau jasa, (3) membeli barang dan atau jasa, serta (4) menjual barang dan atau jasa. 

d. Dalam praktek pengertian tender sama dengan pengertian “lelang” yang secara tidak 
langsung telah disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, misalnya 
dalam metode pemilihan penyedia barang/jasa, dapat dilakukan dengan cara 
pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan pelelangan sederhana. Dalam Peraturan 
Presiden tersebut yang dimaksud dengan pelelangan umum adalah metode pemilihan 
penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan 
pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk 
penerangan umum sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang dan memenuhi 
kualifikasi dapat mengikuti lelang tersebut. Sedangkan pelelangan terbatas adalah 
metoda pemilihan  penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan 
pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini 
mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang 
memenuhi kualifikasi. 

23 L. Budi Kagramanto (selanjutnya disebut L. Budi Kagramanto II),  Larangan Persekongkolan Tender 
(Perspektif Hukum Persaingan Usaha), Srikandi, 2007, h. 30 
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Jika pengertian tender atau lelang dari berbagai sumber ini disimpulkan, maka tender itu 

sendiri mempunyai cakupan yang lebih luas, karena tender merupakan serangkaian kegiatan 

atau aktivitas penawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu 

pekerjaan, mengadakan/menyediakan barang-barang dan atau jasa, membeli barang dan atau 

jasa menjual barang dan atau jasa, menyediakan kebutuhan barang dan/atau jasa secara 

seimbang dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, berdasarkan peraturan tertentu yang 

ditetapkan oleh pihak terkait. 

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam praktek pengertian dari tender 

adalah sama dengan lelang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, karena 

tender tidak hanya dilakukan terhadap barang/jasa yang menyangkut instansi Pemerintahan, 

namun pihak swasta dapat melakukan proses tender, dengan melalui pelelangan umum atau 

pelelangan terbatas.  

Pengertian persekongkolan tender berdasarkan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 

1999 adalah : 

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat.” 

Pengertian dari persekongkolan tender disini mengarah pada adanya itikad buruk/itikad 

tidak baik dari pelaku persekongkolan tender yang jauh dari nilai keadilan dan kejujuran 

dalam masyarakat. Dengan adanya persekongkolan tender diantara para pelaku usaha dapat 

menyebabkan susahnya pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang mempunyai itikad 
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baik dalam memasuki pasar persaingan usaha (barrier to entry) yang semakin ketat sekarang 

ini bahkan dapat menimbulkan persaingan harga yang tidak kompetitif. 

Di dalam kasus proyek bodel pailit, proses pelaksanaan lelangnya tersebut berdasarkan 

pada ketentuan Undang-undang Kepailitan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 

40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga terdapat 2 (dua) pengaturan 

tentang petunjuk dalam proses pelelangan yaitu antara Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 

2010 dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006. Sehingga dalam 

menentukan peraturan manakah yang sebenarnya harus dipakai dalam proses pelelangan 

bodel pailit, ialah dengan pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan antara Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha dengan Kementrian Keuangan dimana Peraturan Menteri 

Keuangan terkait dengan proses lelang kepailitan harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

Persaingan Usaha yang sehat. Sehingga dapat ditarik  kesimpulan bahwa proses pelelangan 

mengenai proyek boedel pailit tersebut diperbolehkan memakai Peraturan Menteri Keuangan 

RI Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang namun tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 

1999. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, dalam hal lelang maupun tender terdapat persaingan 

diantara para pelaku usaha atau individu untuk mendapatkan sesuatu, bisa barang, jasa, atau 

pekerjaan, di dalam istilah ilmiah, lelang atau tender ini termasuk ke dalam istilah bid 

rigging, dan di dalam praktek internasional di Amerika Serikat dan negara-negara yang 

tergabung dalam OECD, pengertian tender ini termasuk juga lelang dan hal ini merupakan 

kewenangan lembaga persaingan yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 
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Sehingga kasus persekongkolan lelang boedel pailit PT Anugerah Tapin Persada 

termasuk dalam kategori persekongkolan tender yang terdapat dalam pasal 22 Undang-

undang nomor 5 tahun 1999. Untuk selanjutnya persekongkolan lelang boedel pailit PT 

Anugerah Tapin Persada akan disebut sebagai persekongkolan tender boedel pailit PT 

Anugerah Tapin Persada. 

II. Unsur-unsur persekongkolan tender 

Di dalam persekongkolan tender pasti terdapat minimal 2 (dua) pihak atau lebih untuk 

bersepakat melakukan tindakan yang secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan 

hukum demi kepentingan bersama. Pihak-pihak yang melakukan persekongkolan tersebut 

bisa terjadi antara para pelaku usaha sendiri atau pelaku usaha dengan panitia pelaksana 

tender atau penyelenggara tender dan dimungkinkan adanya pihak lain yang terlibat dalam 

persekongkolan sehingga tidak hanya pihak penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa 

saja yang dapat terlibat dalam persekongkolan tender akan tetapi pihak lain yang mempunyai 

kepentingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan suatu kegiatan tender dapat terlibat juga, 

sehingga pengguna barang/jasa pegawai pada Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan/Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non 

Departemen/ Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Satuan Pengawasan Internal BUMN/ 

BUMD dilarang duduk sebagai panitia tender yang menjadi objek pemeriksaannya selain itu 

mereka juga dilarang ikut sebagai peserta tender atau penjamin penawaran untuk 

menghindari perbenturan kepentingan (conflict of interest)24

24 Bab I butir 5 huruf c jo Bab II butir 4 huruf f JUNKNIS Keppres No. 18 th. 2000 jo SK Bersama Menteri 
Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP-54/A/2002 dan KEP-247/M.PPN/2002 

. Persekongkolan dapat 

dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian dan/atau 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERSEKONGKOLAN LELANG BOEDEL PAILIT 
PT ANUGERAH TAPIN PERSADA 
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nadia Pricillia Putri Paath



membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan dan/atau menciptakan persaingan 

semu dan/atau menyetujui dan/atau memfasilitasi dan/atau tidak menolak melakukan suatu 

tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut 

dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu dan/atau 

melalui tindakan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak 

terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan melawan hukum kepada pelaku usaha 

yang mengikuti tender.25

III.  Bentuk-bentuk persekongkolan tender 

 

 

Persekongkolan tender dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu digolongkan 

berdasarkan pihak yang terlibat dan berdasarkan perilakunya. 

a. Persekongkolan berdasarkan pihak yang terlibat adalah persekongkolan tender yang 

berasal dari para pihak yang terlibat dalam melakukan lelang dan dapat dikategorikan 

menjadi 3, yaitu : 

1. Persekongkolan horizontal. 

Persekongkolan horizontal dapat dikategorikan sebagai persekongkolan semu. 

Yang dimaksud dengan semu disini dapat disebut juga tidak bersifat kompetitif, 

persekongkolan horizontal terjadi diantara pelaku usaha satu dengan pesaingnya 

yaitu pelaku usaha yang lainnya sehingga yang seharusnya para pelaku usaha 

tersebut berkompetisi agar dapat memenangkan tender, namun karena ada 

persekongkolan diantaranya sehingga timbullah persaingan semu atau persaingan 

25 KPPU I, Op. Cit., h. 12 
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yang tidak kompetitif. Berikut adalah bagan dari persekongkolan tender 

horizontal. 

PERSEKONGKOLAN 

Pemilik/pemberi pekerjaan/panitia tender 

 

2. P

ersekongkolan vertical 

Persekongkolan ini melibatkan pihak lain selain para pelaku usaha yang 

mengikuti proses pelelangan. Persekongkolan ini melibatkan para pelaku usaha 

yang bekerjasama dengan panitia tender atau penyelenggara tender sehingga 

dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Panitia tender atau 

penyelenggara tender dapat melakukan persekongkolan dengan bekerjasama 

dengan satu pelaku usaha saja atau beberapa pelaku usaha sekaligus. 

PERSEKONGKOLAN 

Pemilik/pemberi pekerjaan/panitia tender 

 

pelaku usaha  pelaku usaha  pelaku usaha  pelaku usaha 

 

3. Persekongkolan horizontal dan vertical. 

Persekongkolan yang terjadi antara panitia tender atau penyelenggara tender 

dengan pelaku usaha yang dimana antara para pelaku usaha tersebut sudah 

pelaku usaha  pelaku usaha  Pelaku usaha  pelaku usaha 
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terdapat suatu persekongkolan. Persekongkolan ini  melibatkan dua atau tiga 

pihak yang terkait dalam proses tender, yaitu antara: 

a. Panitia tender atau penyelenggara tender dengan pelaku usaha peserta 

tender; 

b. Panitia tender atau penyelenggara tender dengan pemilik/pemberi 

pekerjaan; 

c. Panitia tender dengan pelaku usaha peserta tender dan/atau 

pemilik/pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha peserta tender. 

PERSEKONGKOLAN 

Pemilik/pemberi pekerjaan/panitia tender 

 

pelaku usaha  pelaku usaha  pelaku usaha  pelaku usaha 

 

PERSEKONGKOLAN 

Panitia tender  Pemilik/pemberi pekerjaan 

 

Pelaku usaha  Pelaku usaha  Pelaku usaha  Pelaku usaha 

 

b. Persekongkolan berdasarkan perilaku. Berdasarkan perilakunya persekongkolan 

tender dapat dilakukan dengan beberapa tindakan sebagai berikut :26

26 KPPU I, Ibid., h.4 
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1. Melakukan pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan instansi 
terkait/penyelenggara/panitia tender sebelum pelaksanaan tender mengenai 
beberapa hal yang dapat mengarah untuk memenangkan pelaku usaha tertentu. 
Contoh : penyelenggaraan tender dengan peserta tender sebelum tender 
barsama-sama melakukan kunjungan ke luar negeri untuk melihat objek yang 
dilelang, dimana kunjungan tersebut adalah sekedar melaksanakan prosedur 
pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan pemerintah 
tanpa itikad terpenuhinya kompetisi atau efisiensi. 

2. Melakukan pendekatan dan kesepakatan mengenai spesfikasi, merek jumlah, 
tempat dan waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditenderkan. 
Contoh : para peserta tender sebelum memasukkan penawaran, terlebih dahulu 
melakukan pertemuan (baik secara tatap muka maupun secara tidak langsung 
melalui percakapan telepon) untuk mengungkapkan harga atupun dokumen 
penawarannya. Dengan penyesuaian dokumen atau harga penawaran tersebut, 
peserta tender dapat menetapkan harga penawaran atas barang dan jasa 
ditenderkan yang lebih rendah dari harga dasar tender.  

3. Melakukan pendekatan dan kesepakatan mengenai cara, tempat, waktu dan 
batasan pengumuman tender. 
Contoh : sebelum pengumuman penawaran tender,para pihak (baik pelaku 
usaha maupun panitia/penyelengggara tender) melakukan pertemuan atau 
kesepakatan dalam prosedur pengumuman tender sama seperti dengan 
mengumumkan penawaran tender di media massa berperedaran terbatas, 
penempatan dokumen yang sangat terbatas, dan sebagainya. 

4. Melakukan komunikasi atau berbagai informasi yang terkait dengan harga 
yang akan diajukan dalam tender. 
Contoh : adanya pertemuan antara pihak pemberi tender dengan peserta tender 
untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender dengan cara saling 
memperlihatkan harga penawaran yang akan diajukan dalam pembukaan 
tender. 

5. Memberi kesempatan secara eksklusif atau lebih oleh penyelenggara/panitia 
tender kepada pelaku usaha. 
Contoh : panitia tender dengan sengaja melakukan pengetatan pemenuhan 
persyaratan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk mengkondisikan 
gugurnya peserta lelang, sementara di sisi lain mentolerisasi kurangnya 
pemenuhan persyaratan peserta tender tertentu yang pada dasarnya merupakan 
pelanggaran Keputusan Pemerintah dalam bentuk mengijinkan peserta tender 
tertentu tersebut untuk mengikuti proses lelang meskipun tidak memenuhi 
persyaratan lelang sebagaimana dicantumkan dalam RKS. 

6. Menciptakan persaingan semu antar peserta. 
Contoh : salah satu peserta tender tidak bersungguh-sungguh melengkapi dan 
menepati persyaratan yang diminta oleh pemberi kerja sebagaiman tercantum 
dalam procedures for submission of bid, misalnya menyerahkan dokumen 
tender sehari setelah menandatangani confidential agreement sekaliggus 
mendapatkan info memo, procedures of submissions of bid dan draft 
CSPLTA. Hal yang dilakukan oleh peserta tender tersebut adalah tidak wajar 
mengingat proses tender yang sangat rumit dan nilai yang sangat besar 
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(Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-I/2002 tentang penjualan saham PT 
Indomobil Sukses Internasional Tbk) 

7. Melakukan penyesuaian penawaran antar pelaku usaha dan peserta tender. 
Contoh : para peserta tender sebelum menyerahkan final bid dokumen telah 
membandingkan dokumen tender yang akan diserahkan, misalnya dalam 
pemilihan kata, format, tata bahasa yang digunakan, formulasi surat-surat 
usulan mark-up. 

8. Melakukan pembagian kesempatan memenangkan tender diantara pelaku 
usaha atau peserta tender. 
Contoh : para peserta tender bersekongkol dengan cara menyesuaikan 
dokumen penawaran dan kemudian menetapkan peserta tender mana yang 
akan mendapatkan harga penawaran yang lebih baik, sehingga pesserta tender 
tersebut dapat terpilih sebagai peserta tender. Pergiliran waktu pemenang ini 
dapat berhasil apabila melibatkan semua peserta tender, karena keterlibatan 
peserta lain yang tidak bersekongkol akan memperkeil peluang pihak yang 
bersekongkol. Untuk mengetahui terjadinya pergiliran ini, dapat dipelajari 
pola pemenang beberapa tender yang diikuti oleh peserta yang sama. 

9. Melakukan penyesuian termasuk manipulasi persyaratan tender dan 
penawaran yang diterima untuk melakukan tender. 
Contoh : persekongkolan dengan melakukan manipulasi persyaratan teknis 
dan administrasi ddilakukan dengan memberikan kesempatan yang lebih atau 
perlakuan istimewa kepada peserta yang bersekongkol. Salahh satunya adalah  
dengan cara memperpanjang masa penerimaan dokumen penawaran apabila 
diketahui bahwa peserta tender bersekongkol belum memasukkan penawarn. 

Bank dunia dalam A Framework For Design and Implementation of Competition Law an 

Policy memaparkan bahwa terdapat 4 (empat) bentuk kejahatan yang biasanya dilakukan 

selama proses tender berlangsung, yaitu :27

1. Bid suppression 

  

Bid suppression merupakan bentuk persekongkolan yang dilakukan satu atau lebih 

peserta tender untuk memenangkan peserta lain, terjadi unsur pemaksaan yang 

dilakukan di antara peserta agar yang lain mau menahan diri dalam melakukan 

penawaran, atau bahkan menarik diri dari area persaingan. Disini terdapat peserta 

tender atau calon peserta tender yang sepakat untuk menahan diri dari proses tender 

27 www.yogee.com., Dithawiradiputra, “fenomena persekongkolan”, dikunjungi pada tanggal 8 Desember 
2012 
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atau akan menarik diri dari penawaran tender (agree to refrain from bidding or with 

draw a previously submitted bid so that the designed winning ccompetitors bed will 

be accepted). 

2. Complementary bidding 

Complementary bidding juga agak mirip dengan bid suppression, sebagian besar 

peserta bersepakat untuk menjadi figuran demi munculnya satu bintang utama. Disini 

terdapat beberapa peserta tender yang sepakat untuk mengajukan penawaran yang 

sangat tinggi atau mengajukan persyaratan khusus yang tidak akan diterima oleh 

pemilik pekerjaan/proyek (the buyer). Bentuk penawaran tender ini tidak 

dimaksudkan untuk memberikan penawaran yang sebenarnya tetapi 

menipu/mengelabui pemilik kegiatan/proyek yang melaksanakan tender dengan 

menciptakan persaingan yang merahasiakan penggelembungan harga. 

3. Bid rotation. 

Bid rotation merupakan bentuk persekongkolan yang terjadi di antara para pelaku 

usaha yang bersaing mempunyai kesepakatan untuk saling bergantian memenangi 

suatu tender. Harga penawaran yang bertolak belakang dengan Complementary 

Bidding dimana peserta tender mengajukan penawaran tetapi dengan mengambil 

posisi sebagai  penawar dengan harga terendah. Istilah rotation ini sangat berfariatif, 

misalnya para pesaing mengambil bagian pada sebuah kontrak sesuai dengan ukuran 

kontrak atau mengumpulkan pesaing yang mempunyai kemampuan usaha yang sama 

sehingga pemenang tender dapat dikompromikan antar pesaing karena semua pihak 

akan mendapatkan jatah menjadi pemenang. 

4. Subcontracting 
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Bentuk ini menjadi indikator terjadinya persekongkolan tender. Pelaku usaha 

bersepakat untuk tidak mengajukan penawaran dengan menerima kompensasi 

menjadi sub-krontraktor sebuah pekerjaan atau menjadi pemasok bagi pemenang 

tender. Dalam sistem sub-kontrak ini, sebuah perusahaan yang akan menyerahkan 

penawaran harga berusaha untuk menolak memberikan penawarannya atau telah 

bersepakat untuk menarik penawaran harganya. Biasanya si pelaku kegiatan 

persekongkolan yang menarik penawaran harganya berharap dapat melaksanakan 

atau ikut serta melaksanakan pekerjaan proyek (proyek tertentu lainnya dari si 

pemenang penawaran harganya yang sebelumnya telah memberikan janji 

kepadanya.28

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa banyak sekali kegiatan yang dapat 

menimbulkan persekongkolan tender, mulai dari persekongkolan sebelum proses tender 

berlangsung yaitu berasal dari para pelaku usaha yang bersekongkol dengan panitia tender, 

persekongkolan pada saat proses tender berlangsung, dan persekongkolan pada saat 

pengumuman pemenang peserta tender. Berkaitan dengan uraian tersebut, terdapat kasus 

mengenai persekongkolan tender yang terjadi pada tahun 2011. Kasus ini bermula pada 

pelelangan yang terjadi pada tanggal 2 Mei 2010. Pelelangan tersebut melibatkan tiga 

perusahaan besar yang bergerak sebagian besar di bidang pertambangan, yaitu PT Bara Multi 

Pratama yang bergerak di bidang pemborongan dan pertambangan, PT Horizons Asia 

Resources/IndoNRG Group, yang bergerak di bidang kontraktor pertambanggan umum, dan 

PT Indo Jaya Multi Energi yang bergerak di bidang pembangkit listrik, pertambangan dan 

perdagangan. Ketiga perusahaan tersebut menjadi peserta pelelangan boedel pailit PT 

 

28  L. Budi Kagramanto II, Op.Cit., h. 189 
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Anugerah Tapin Persada, dan yang menjadi objek dalam pelelangan tersebut adalah “Proyek 

Jalan Khusus Tambang sepanjang kurang lebih 28,6 km (dua puluh delapan koma enam 

kilometer) dan pelabuhan khusus batubara seluas kurang lebih sekitar 50 ha (lima puluh 

hektar) beserta sarana pelengkapnya yang terletak di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan 

Selatan (Proyek Jalan Khusus Tambang dan Pelabuhan)”. Proses pelelangan tersebut 

dilaksanakan oleh Samsudin, S. H. selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Banjarmasin yang bertanggungjawab pula atas penyelenggaraan 

pelelangan tersebut.  

Permasalahan mulai muncul pada tanggal 25 Mei 2010, dimana telah terjadi pertemuan 

antara Kepala KPKNL, Pejabat Lelang,  Imran Satria Kristanto, S. H. ,LL.M. dan William 

Edward Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL selaku kurator PT Anugerah Tapin Persada yang 

dalam pailit serta Tim Pengamanan bertempat di Hotel Rattan Inn dengan maksud untuk 

mengatur keamanan proses pelelangan yang akan dilaksanakan esok harinya yaitu tanggal 26 

Mei 2010 sehingga diharapkan dapat tetap berjalan dengan lancar meskipun berdasar 

informasi dari pihak Kepolisian dimungkinkan akan terjadi demo pada saat pelaksanaan 

lelang.  Pertemuan yang dilakukan oleh Kepala KPKNL yang dilaksanakan sehari sebelum 

proses lelang terlaksana dapat menimbulkan dugaan yang mengarah pada dugaan 

persekongkolan yang akan dilakukan oleh Pejabat Lelang dengan peserta lelang. Karena 

seharusnya segala kegiatan yang akan dilakukan oleh para pihak yang memiliki kepentingan 

dalam proses tender boedel pailit PT Anugerah Tapin Persada  sebelum proses pelelangan 

berlangsung, seharusnya bertempat di Kantor KPKNL Banjarmasin, bukannya bertempat di 

Hotel atau tempat pertemuan lainnya. 
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Selanjutnya, setelah proses lelang pada tanggal 26 Mei 2010 berlangsung dengan lancar, 

sebelumnya pengumuman akan diselenggarakan pelelangan berikut penetapan nilai limit 

terjadi pada tanggal 26 April 2010. Namun penggumuman yang dicetak surat kabar 

Banjarmasin Post tersebut segera diralat mengenai perubahan jumlah nilai uang limit yang 

sekaligus merubah nilai jumlah uang jaminannya. Kedua surat kabar tersebut mencetak nilai 

limit lelang sebesar Rp. 70.100.000.000,-  (tujuh puluh milyar seratus juta rupiah) dengan 

uang jaminan sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Namun keesokan 

harinya pernyataan tersebut diralat harga limitnya menjadi sebesar Rp. 90.000.000.000,- 

(Sembilan puluh milyar rupiah) dengan uang jaminan sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat 

puluh lima milyar rupiah). Berdasarkan pasal 28 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri 

Keuangan RI Nomor 40/pmk.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan 

bahwa: 

“ ralat tidak diperkenankan dilakukan terhadap hal sebagai berikut: 

a. menaikkan besarnya uang jaminan penawaran lelang.”  

Sehingga apabila terjadi perubahan ataupun ralat maka pejabat lelang wajib membatalkan 

lelang tersebut. 

Permasalahan tidak hanya sampai disitu saja, pelelangan yang berkaitan dengan 

pelelangan tanah harus menyertakan Surat Keterangan Tanah (SKT/SKPT) yang 

ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Tapin namun ternyata pelelangan tersebut 

tetap berjalan tanpa disertai adanya Surat Keterangan Tanah (SKT/SKPT), berdasarkan pasal 

12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang menyebutkan : 
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 “Pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan 

SKT/SKPT dari Kantor Pertanahan setempat” 

Sehingga apabila Surat Keterangan Tanah (SKT/SKPT) tersebut tidak disertakan maka 

pelelangan tersebut dapat dibatalkan. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

mempunyai indikasi bahwa telah terjadi persekongkolan dalam proses lelang yang dilakukan 

oleh pejabat yang melaksanakan lelang serta para pelaku usaha itu sendiri. Demi kepentingan 

masyarakat umum dan harus ditegakkannya keadilan dalam persaingan usaha yang ada di 

Indonesia maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha segera menyelidiki apakah proses 

pelelangan yang diadakan pada tanggal 26 Mei 2010 benar adanya bahwa telah terjadi 

persekongkolan lelang di dalamnya. Perkara tersebut langsung masuk dengan Perkara Nomor 

04/KPPU-L/2011 dengan menunjuk Ketua Majelis Komisi DR. A. M. Tri Anggraini, S.H., 

M.H., yang beranggotakan DR. Sukarmi, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi 

dengan panitera Akbar Hariyadi, S. H. dan Aru ArmanDo, S.H.  

IV. Dasar pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kasus boedel pailit PT 

Anugerah Tapin Persada. 

Setelah melalui proses pengadilan yang panjang dan merujuk pada bukti-bukti yang 

disertakan di dalamnya akhirnya kasus dengan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 menemukan 

jalan keluar. Sejak Pemeriksaan pendahuluan perkara pada tanggal 28 Maret 2011 sampai 

dengan putusan pada tanggal 22 November 2011 telah mengalami 33 kali proses 

pemeriksaan dengan keterangan dari 13 saksi dan 2 saksi ahli perkara mengenai pelelangan 

boedel pailit PT Tapin Anugerah Persada akhirnya menemukan hasil yang incraht. 
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Berdasarkan putusan yang ditetapkan Dr. A. M. Tri Anggraini, S. H., M.H. pada hari Rabu 

tanggal 2 November 2011 menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapo II, Terlapor III, Terlapor 

IV, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 

22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Karena berdasarkan teori rule of reason, 

persekongkolan tender merupakan kegiatan yang dilarang apabila dapat mengakibatkan 

persaingan usaha yang tidak sehat. Maka dari itu, untuk menentukan sebuah kasus terutama 

kasus mengenai pelelangan boedel pailit termasuk dalam persekongkolan tender atau tidak, 

harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 

1999. Kegiatan yang dilakukan oleh para pihak dalam proses tender yang dimulai dari 

pengumuman tender sampai dengan penetapan pemenang tender dilakukan dengan cara tidak 

jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ataukah tidak. 29

Adapun kegiatan tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau 

menghambat persaingan usaha adalah :

 

30

a. Tender bersifat tertutup atau tidak dilakukan secara trasnparan serta tidak diumumkan 
secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat untuk 
mengikuti tender, serta memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya 

 

b. Tender bersifat diskriminasi dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan 
kompetensi yang sama 

c. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada 
pelaku usaha lain untuk mengikuti tender tersebut. 

 

Oleh karena itu untuk mengetahui apakah terdapat persekongkolan tender dalam suatu 

proses tender, maka sebaiknya para pelaku usaha atau siapapun yang berkecimpung dalam 

29 Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. 

30 www.kompas.com, dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2012 
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urusan tender barang dan jasa sedapat mungkin memperhatikan berbagai tanda, seperti di 

bawah ini :31

a. Waktu pengumuman yang sangat terbatas dan mendesak sifatnya. 

 

b. Jumlah peserta tender yang lebih sedikit dari biasanya. 
c. Para peserta tender memasukkan harga penawaran dalam waktu yang bersamaan. 
d. Beberapa peserta tender secara konsisten memasukkan harga penawaran yang rendah 

dan memenangkan tender secara terus menerus di wilayah tertentu. 
e. Peserta tender memenangkan tender cenderung berdasarkan giliran yang tetap. 
f. Terdapat selisih harga yang signifikan antara harga yang diajukan pemenang tender 

dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar dan tidak 
masuk akal secara logika tidak dapat dijelaskan. 

g. Peserta tender yang sama, dalam tender yang berbeda menawar harga yang berbeda 
untuk barang dan jasa yang sama, tanpa alasan yang logis untuk bisa menjelaskan 
perbedaan harga tersebut. 

Selain itu untuk dapat mengetahui kasus boedel pailit ini terdapat adanya persekongkolan 

tender ataukah tidak, dapat melihat unsur-unsur yang terdapat pada pasal 22 Undang-undang 

Nomor 5 tahun 1999. Meskipun putusan KPPU dengan nomor perkara 04/KPPU-L/2011 

tersebut ternyata tidak sepenuhnya memenuhi unsur-unsur pokok dari pasal 22 Undang-

undang Nomor 5 tahun 1999 namun perlu dicermati terlebih dahulu unsur-unsur pada pasal 

22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa : 

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat.” 

Di dalam pasal tersebut terdapat 4 unsur pokok untuk menentukan bahwa pelaku usaha 

tersebut telah melakukan persekongkolan tender ataukah tidak,unsur tersebut yaitu : 

1. Unsur pelaku usaha 

2. Unsur bersekongkol dengan pihak lain 

3. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender 

31 L. Budi Kagramanto II, Op. Cit., h. 143 
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4. Unsur persaingan usaha tidak sehat 

Kasus mengenai pelelangan boedel pailit PT Anugerah Tapin Persada yang dinyatakan 

pailit di Provinsi Kalimantan Selatan bila dikaitkan dengan 4 (empat) unsur pokok yang 

terdapat dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yaitu sebagai berikut : 

1. Unsur pelaku usaha. 

Yang dimaksud dengan pelaku usaha pada pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 

tahun 1999 adalah setiap perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan 

hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam 

bidang ekonomi. Unsur pelaku usaha ini telah terpenuhi oleh Terlapor I yaitu PT Bara 

Multi Pratama yang bergerak dibidang pemborongan dan pertambangan; Terlapor II 

yaitu PT Horion Asia Resources/Indo NRG Group yang bergerak di bidang 

kontraktor pertambangan umum; dan Terlapor IV yaitu PT Indo Jaya Multi Energi 

yang bergerak di bidang pembangkit listrik, pertambangan dan perdagangan adalah 

merupakan badan hukum perseroan terbatas yang berlandaskan akta pendirian 

masing-masing dan disahkan oleh Notaris sehingga mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap. Namun 3 (tiga) orang lainnya yaitu Samsuddin S. H., adalah Kepala 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); William Edward Daniel, 

S. E., S.H., LL.M., MBL dan Imran Satria Krisanto, S.H., LL.M adalah Kurator PT 

Anugerah Tapin Persada yang sedang dalam pailit berdasarkan Putusan Pengadilan 

Niaga Nomor 56/PAILIT/2009/ PN.NIAGA. JKT. PST sehingga mereka bertiga 

bukan merupakan kategori pelaku usaha karena tidak sesuai dengan unsur-unsur dari 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERSEKONGKOLAN LELANG BOEDEL PAILIT 
PT ANUGERAH TAPIN PERSADA 
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nadia Pricillia Putri Paath



pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 5 tahun 

1999 yaitu mereka tidak melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 

2. Unsur bersekongkol 

Yang dimaksud dengan bersekongkol dalam tender yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, berdasar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah 

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain secara terang-terangan 

maupun rahasia atas inisiatif pelaku usaha maupun pihak lain tersebut yang dapat 

berupa pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait 

secara langsung atau tidak langsung dengan melanggar hukum kepada pelaku usaha 

yang mengikuti tender sebelum penentuan pemenang tender. Persekongkolan tender 

dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 ini bersifat kolusif,  dimana para 

pesaing sepakat untuk mempengaruhi hasil tender demi kepentingan salah satu pihak 

dengan tidak mengajukan penawaran atau kalaupun mengajukan penawaran akan 

dilakukan secara berpura-pura (semu).32

32 L. Budi Kagramanto II, Op. Cit., h. 94 

 Unsur bersekongkol yang bersifat kolusif  ini 

tidak terbukti berdasarkan hasil musyawarah Majelis Komisi yang dilakukan pada 

tanggal 12 Oktober 2011 karena sebelumnya diduga bahwa Samsuddin S.H. Kepala 

KPKNL, William Edward Daniel S. E., S.H., LL.M., MBL dan Imran Satria Kristanto 

S. H., LL.M yang merupakan Kurator PT Tapin Persada yang sedang dalam pailit 

diduga telah melakukan persekongkolan tender pada saat sebelum proses tender itu 

dilaksanakan mereka mengadakan pertemuan di Hotel Rattan Inn. Namun mereka 

bukan merupakan subjek hukum yang terbukti melakukan kerjasama dalam 

penentuan dan atau pengaturan pemenang tender dengan pelaku usaha. Menurut 

kejadian adanya pertemuan sehari sebelum proses pelelangan yang bertempat di Hotel 
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Rattan Inn antara ketiga orang tersebut itu  bukanlah pertemuan untuk membahas 

siapa yang akan menjadi pemenang tender dalam proses pelelangan hari berikutnya. 

Pertemuan tersebut dilaksanakan guna membicarakan keamanan yang akan 

dikerahkan selama proses lelang berlangsung karena berdasarkan laporan Kepolisian 

bahwa akan terdapat masa yang melakukan demo pada saat proses pelelangan 

berlangsung. Dengan demikian unsur bersekongkol yang terdapat dalam pasal 22 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tidak terpenuhi. 

 

3. Unsur pihak lain yang mengatur dan menentukan pemenang tender. 

Yang dimaksud dengan pihak lain berdasar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 

1999 adalah para pihak yang terlibat, baik secara horisontal maupun vertikal dalam 

proses penawaran tender yang melakukan persekongkolan tender, baik pelaku usaha 

sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender 

tersebut. PT Bara Multi Pratama, PT. Horizon Asia Resourcces dan PT. Indo Jaya 

Multi Energi diduga telah melakukan persekongkolan Horizontal. Namun ketiga 

perusahaan tersebut tidak terbukti melakukan persekongkolan secara horizontal 

maupun persekongkolan secara vertikal karena ketiga perusahaan tersebut tidak 

melakukan kerjasama  diantara dua pihak atau lebih, yang secara terang-terangan 

maupun diam-diam melakukan persekongkolan secara vertikal, horisontal, maupun 

gabungan antara vertikal dan horisontal. Kejadian adanya kesamaan personil diantara 

ketiga perusahaan yang diduga kuat merupakan persekongkolan horizontal tidaklah 

benar dikarenakan kesamaan kepemilikan bukan merupakan bentuk persekongkolan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERSEKONGKOLAN LELANG BOEDEL PAILIT 
PT ANUGERAH TAPIN PERSADA 
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nadia Pricillia Putri Paath



ketika tidak disertai perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh ketiga perusahaan 

tersebut. 

Persekongkolan vertikal yang sebelumnya diduga telah dilakukan oleh Kepala 

KPKNL dengan para kurator dari PT Tapin Persada tidak benar adanya dikarenakan 

ralat dalam perubahan nilai limit terjadi karena kesalahan dalam pengetikan yang 

dilakukan oleh kurator PT Tapin Persada yaitu William Edward Daniel dan Satria 

Imran Kritanto sehingga mereka melakukan ralat yang merubah nilai limit yang 

sebelumnya Rp. 70.100.000,- dengan nilai uang jaminan Rp. 35.000.000,- menjadi 

Rp. 90.000.000 dengan nilai uang jaminan Rp. 45.000.000,-. Perubahan nilai limit 

tersebut bukan termasuk dalam persekongkolan vertikal karena sesuai dengan 

pendapat ahli, bahwa perubahan nilai uang jaminan diperbolehkan apabila hal 

tersebut terjadi karena naiknya nilai limit. Hal tersebut tidak menimbulkan barrier to 

entry terhadap peserta lelang yang lain karena ralatnya diumumkan dengan layak. 

Sehingga persekongkolan vertikal tidak terbukti adanya. Dengan demikian unsur 

bersekongkol dalam pasal 22 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tidak terpenuhi. 

Kejadian selanjutnya mengenai belum dikeluarkannya SKT/SKPT namun proses 

lelang tetap berjalan. SKT/SKPT perlu dilampirkan hanya untuk proses pelelangan 

yang berkaitan dengan tanah, proses pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 26 

Mei 2010 tersebut melelang proyek lanjutan jalan khusus Tambang dan pelabuhan 

batubara beserta sarana pelangkapnya, sehingga tidak memerlukan adanya 

SKT/SKPT, di samping itu lelang boedel pailit adalah proyek dimana proyek tersebut 

merupakan suatu hak sehingga meskipun belum ada SKT/SKPT proses lelang masih 
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dapat dijalankan. Dengan demikian unsur pihak lain yang mengatur dan menentukan 

pemenang lelang pada pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tidak terpenuhi.  

4. Unsur persaingan usaha tidak sehat. 

Yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 22 Undang-undang 

nomor 5 tahun 1999 adalah persaingan usaha yang dilakukan dengan tidak jujur atau 

melawan hukum atau menghambat persaingan. Dengan tidak dipenuhinya unsur-

unsur mengenai pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan persekongkolan 

dengan pihak lain dalam mengatur dan atau menentukan pemenang lelang yang dapat 

menimbulkan barrier to entry maupun persaingan semu tidak terbukti adanya, serta 

tidak terbuktinya telah terjadi persekongkolan antara para pihak dengan pelaku usaha 

yang lain dalam menentukan pemenang tender maka unsur adanya persaingan usaha 

tidak sehat berdasar pasal 22 undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tidak terpenuhi. 

V. Larangan Persekongkolan Tender dan Penerapan Sanksi Hukumnya 

Praktik persekongkolan telah meluas di kalangan dunia usaha, terutama pelaku usaha 

yang melakukan transaksi bisnis dengan pemerintah melalui persekongkolan tender. 

Melemahnya ekonomi Indonesia karena hutang dan anggaran belanja Negara yang tidak 

efisien disebabkan pula oleh persekongkolan tender pengadaan barang dan atau jasa, 

khususnya barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 5 tahun 

1999 menetapkan 2 sanksi yang tegas apabila seseorang terbukti melakukan persekongkolan 

dalam tender, yaitu sanksi administrative dan sanksi pidana yang berupa pidana pokok dan 

pidana tambahan.33

33 Pasal 48 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat 

 Dalam penerapan sanksi administraf maupun pidana Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha memerlukan bantuan yaitu dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, 
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Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Departemen 

Perdagangan Republik Indonesia dan atau Departemen Perindustrian Republik Indonesia, 

instansi-instansi ini saling terkait satu sama lain demi terwujudnya persaingan usaha yang 

sehat.34

 

 Tanpa melalui koordinasi efektif antar instansi terkait, maka upaya penegakan 

hukum yang dilakukan oleh KPPU menjadi sia-sia. 

Berdasarkan uraian mengenai hal-hal apa saja yang dapat mendukung suatu tindakan 

yang dilakukan pelaku usaha termasuk dalam persekongkolan tender ataukah tidak, maka 

dapat dinyatakan bahwa para terlapor  tidak memenuhi  unsur-unsur persekongkolan tender 

dalam pasal 22 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 di atas sehingga dapat menunjukkan 

dengan jelas bahwa dugaan tentang terjadinya persekongkolan antara ketiga perusahaan 

tersebut dengan panitia lelang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga mereka 

terbebas dari semua tuduhan yang dituduhkan pada mereka dan terbebas dari sanksi 

administratif ataupun pidana yang sebelumnya akan dijatuhkan pada para terlapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 L. Budi Kagramanto II, Op. Cit., h. 115 
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BAB III 

DAMPAK NEGATIF AKIBAT PERSEKONGKOLAN TENDER YANG DILAKUKAN 

OLEH PARA PELAKU USAHA 

  

Dalam kasus pelelangan boedel pailit PT Anugerah Tapin Persada telah dibuktikan tidak 

adanya persekongkolan tender yang terjadi, sehingga pelelangan tersebut tidak akan 

menimbulkan dampak negatif. Namun apabila kita melihat banyaknya kasus mengenai 

persaingan usaha , terlebih lagi mengenai persekongkolan tender, maka masyarakat di Indonesia 

ini perlu khawatir terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari persekongkolan tender yang 

dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Banyak kasus mengenai 

persekongkolan tender yang terjadi pada saat ini dan mereka yang tidak mengetahui akibat dari 

persekongkolan tender yang mereka lakukan dan pasti akan terus mengulangi dan akan terus 

menerus melakukan persekongkolan tender tanpa menyadari bahwa tindakan yang mereka 

lakukan merupakan perbuatan  yang jauh dari nilai kejujuran dan keadilan. Seakan-akan sebelum 

mereka terjerumus masuk dalam penjara, oknum-oknum tersebut tidak akan pernah berhenti 

melakukan persekongkolan tender. Keprihatinan tersebut seharusnya mendapatkan perhatian 

secara khusus dari pemerintah agar persekongkolan tender dikurangi secara berkala bahkan 

sampai tidak akan muncul lagi perbuatan yang menyimpang dari nilai kejujuran serta keadilan 

tersebut sehingga dapat mengurangi sedikit demi sedikit persaingan usaha yang tidak sehat. 

Peran pemerintah disini sangatlah penting demi terwujudnya persaingan usaha yang sehat, 

karena pemerintahlah ujung tombak dari perilaku para pelaku usaha pada saat sekarang ini. 

Apabila pemerintah menerapkan suatu sistem peraturan yang secara efektif dan tegas sehingga 
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dapat menghimbau para pelaku usaha agar tidak berlaku curang maka perilaku  persaingan usaha 

yang sehat pasti dapat tercipta di negeri kita yang berlandaskan asas demokrasi ini, misalnya 

dengan menambahkan sanksi pada pelaku tindakan persekongkolan tender atau dengan 

memberikan ketegasan dalam menjatuhkan sanksi kepada para pelaku tindakan persekongkolan 

tender tersebut sehingga para pelaku usaha jera dan tidak akan mau lagi mengulangi perbuatan 

itu lagi. Apabila pemerintah dapat menerapkan hukuman yang mampu membuat mereka jera 

pastilah mereka tidak akan menganggap remeh peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. 

Selanjutnya, pada proses tender sebaiknya menerapkan sistem keterbukaan yang jelas 

diantara para peserta tender sehingga tidak ada kegiatan di dalam tender yang ditutup-tutupi. Di 

dalam tender terdapat pihak-pihak yang saling bergantung satu sama lain demi tercapainya 

seorang pemenang tender. Pihak tersebut adalah, pertama, para pelaku usaha yang menjadi 

peserta tender yang tentunya bersaing dengan ketat agar dapat memenangkan tender yang 

mereka ikuti, kedua, panitia tender/penyelenggara tender yang mengawasi jalannya proses tender 

agar dapat berjalan lancar dan jauh dari kegiatan atau tindakan yang dapat menimbulkan 

persaingan usaha yang tidak sehat, ketiga, pemimpin proyek. Ketiga pihak tersebut saling 

bergantung sama lain, apabila dalam proses tender tidak mempunyai peserta tender atau pelaku 

usaha maka itu sama saja dengan  tidak adanya pemenang yang nantinya akan melaksanakan 

proyek yang menjadi objek dalam tender tersebut. Demikian juga sebaliknya, apabila peserta 

tender atau pelaku usaha telah berkumpul dan siap menjalani proses tender namun tidak ada 

panitia tender dan penyelenggara tender sama saja dengan tidak ada orang yang akan mengawasi 

jalannya proses tender dan tidak ada objek untuk dimenangkan oleh para peserta tender yaitu 

pelaku usaha itu sendiri. Dengan demikian dapat dilihat betapa eratnya hubungan pihak satu 

dengan pihak yang lainnya.  
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I. Dampak negatif persekongkolan tender  

Ditengah ketatnya persaingan usaha sekarang ini, banyak  pihak-pihak yang salah 

mengartikan hubungan antara para peserta tender maupun peserta tender dengan panitia 

tender. Pada kenyataanya hubungan yang terjadi antara para peserta tender yaitu pelaku 

usaha dengan panitia tender sering disalahgunakan, yaitu dengan cara melakukan 

persekongkolan diantaranya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa persekongkolan dalam 

tender dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat namun tetap saja dalam praktek 

kehidupan sehari-hari persekongkolan tender tidak dapat dilepaskan dari perilaku yang sudah 

dianggap wajar oleh para pelaku usaha yang sering mengikuti proses tender. Namun ada juga 

beberapa pelaku usaha yang berpendapat bahwa persekongkolan tender memang dapat 

menimbulkan dampak negatif  sehingga persekongkolan tender tersebut harus diberantas dan 

diganti dengan persaingan usaha yang sehat yang jauh dari manipulasi dalam menentukan 

pemenang tender. Para pelaku usaha mungkin masih belum mengetahui dampak dari 

perbuatan mereka dalam berlaku curang dengan melakukan persekongkolan tender, dengan 

ketidak tahuan mereka terhadap dampak negatif tersebut maka makin banyaklah para pelaku 

usaha yang ikut-ikutan melakukan persekongkolan tender. Dampak negatif dari 

persekongkolan tender itu sendiri dapat berupa :35

1. Persekongkolan tender menciptakan hambatan bagi pelaku usaha yang baru yang 

ingin memasuki pasar (barrier to entry) 

 

Dalam hal ini peserta tender akan melakukan kesepakatan khusus/kesepakatan intern 

dengan panitia tender/penyelenggara tender. Dengan adanya kesepakatan ini, panitia 

tender yang mempunyai kuasa untuk mengontrol jalannya proses tender dapat 

35 Dr. L. Budi Kagramanto II, Op. Cit., h. 202  
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mengatur sedemikian rupa pada saat proses tender berlangsung dan dapat pula 

menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam proses tender tersebut. Pada 

dasarnya setiap peserta tender yaitu pelaku usaha ingin menjadi pemenang dalam 

proses tender yang diikutinya namun banyak pula pelaku usaha yang secara curang 

melakukan persekongkolan dengan pihak panitia agar dirinya yang menjadi 

pemenang dalam proses tender tersebut. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh 

para pelaku usaha tersebut menimbulkan susah masuknya (barrier to entry) peserta 

tender lain yang mempunyai sikap jujur dan adil dalam mengikuti proses tender 

tersebut. Tidak jarang pula ditemukan bahwa peserta tender yang bersikap jujur dan 

adil tersebut yang mempunyai integritas yang lebih tinggi dari peserta tender yang 

lainnya dan bahkan mempunyai profesionalitas serta reputasi kerja yang sangat bagus 

karena memang menguasai pekerjaan dalam proyek yang akan ada dalam proses 

tender tersebut daripada peserta tender yang lainnya yang berlaku curang hanya demi 

untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kemenangan yang akan 

didapatnya nanti dengan cara bersekongkol dengan panitia lelang, namun karena 

adanya peserta tender yang berlaku curang, peserta tender yang mempunyai sikap 

jujur dan adilpun tidak akan pernah bisa memenangkan sebuah proses tender yang di 

dalamnya terdapat kecurangan. 

Pada proses tender proyek boedel pailit PT Anugerah Tapin Persada ini tidak terbukti 

adanya persekongkolan tender yang terjadi diantaranya karena para pelaku usaha 

sudah benar mengikuti proses tender yang berlangsung dan tidak ada kesepakatan 

yang terjadi antara para pelaku usaha maupun para pelaku usaha dengan panitia 

tender atau penyelenggara tender. Kesepakatan dalam persekongkolan tender dapat 
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berbentuk kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis yang sifatnya membatasi 

kemampuan peserta tender atau pelaku usaha pesaing lainnya yang sebetulnya 

mempunyai potensi untuk memenangkan tender.36 Kesepakatan tersebut bisa terjadi 

antara berbagai pihak secara horisontal, maupun vertikal, ada pula yang bersekongkol 

secara horisontal sekaligus vertikal. Kesepakatan tersebut bisa dilakukan antara para 

pelaku usaha, pelaku usaha dengan panitia tender/penyelenggara tender. 

Persekongkolan tersebut merupakan manipulasi lelang atau kolusi tender (collusive 

tendering) yang merupakan kesepakatan, baik horizontal maupun vertical yang 

dilakukan oleh para peserta tender, panitia dan atau penyelenggara tender.37

Persaingan sempurna merupakan kegiatan usaha yang sudah jarang ditemui pada saat 

sekarang ini. Sehingga persaingan sempurna (perfect competition) inilah yang 

 

Persekongkolan tender tersebut sudah sangat jelas menimbulkan hambatan yang akan 

terjadi bagi para pelaku usaha lain yang bersikap adil dan jujur. Persekongkolan 

tender  tentu juga dapat berdampak pada terhambatnya usaha para pelaku usaha lain 

dalam mengembangkan atau mengekspansi kegiatan usahanya dalam dunia 

persaingan usaha yang semakin ketat sekarang ini. Dengan tidak berjalannya usaha 

yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut juga dapat terjadi kemungkinan 

mengakibatkan perekonomian tidak mengalami pertumbuhan atau bahkan dapat 

mengalami kemunduran. Dengan adanya kondisi seperti ini masyarakat harus merasa 

khawatir karena kemunduran ekonomi akan mengimbas pula pada penurunan 

kesejahteraan masyarakat. 

36 Dr. L. Budi Kagramanto II,  Ibid., h. 203 
37 KPPU I, Op. Cit.,  h.5 
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menjadi salah satu unsur yang paling penting agar dapat menciptakan suatu pasar 

yang sehat. Di dalam pasar yang sehat tentu terdapat beberapa factor yang harus 

terpenuhi, misalnya adanya sistem permintaan dan penawaran yang seimbang. Di 

dalam persaingan usaha yang tidak sehat sehat tidak adanya suatu persaingan diantara 

para pelaku usaha tersebut. 

2. Persekongkolan dalam tender dapat menimbulkan inefisiensi anggaran pemerintah. 

Dalam menjalankan suatu pemerintahan yang baik dan sesuai dengan keadilan dalam 

masyarakat, dalam merekrut pekerjanya Pemerintah perlu memperhatikan orang-

orang yang mempunyai akhlak yang baik serta moralitas yang tinggi dalam 

menjalankan jabatannya sebagai penyelenggara Negara. Dengan kualitas sumber daya 

manusia yang mempunyai moralitas yang tinggi, Pemerintah dapat mempercayakan 

pekerjaan melayani masyarakat dengan prosedur yang sudah berlaku dengan aman 

dan jauh dari kegiatan manipulasi yang dapat merugikan keuangan Negara. 

Selanjutnya adalah keuangan Negara yang juga mempunyai peranan penting dalam 

semua kegiatan yang mengatas namakan Negara sebagai penyelenggaranya. 

Keuangan Negara diatur secara terperinci melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga 

pemasukan dan pengeluaran Negara dapat terawasi dengan baik sehingga mengurangi 

pengeluaran Negara yang tidak jelas dan dapat membatasi pengeluaran Negara yang 

terlalu berlebihan. Kaitan antara persekongkolan tender dengan pengawasan 

keuangan Negara terletak pada pembengkakan dana yang akan terjadi karena adanya 

kecenderungan bahwa peserta tender yang akan dimenangkan dalam tender akan 

mematok harga yang lebih tinggi dari peserta tender yang lain karena telah ada 
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kepastian bahwa peserta tender yang lain akan menang dalam tender yang akan 

diadakan sehingga ada keleluasaan bagi peserta tender tersebut untuk menaikkan 

biaya-biaya yang diperlukan dalam proyek tender. Kemungkinan dampak tersebut 

terhadap proyek boedel pailit PT Anugerah Tapin Persada bisa saja terjadi, namun 

karena terbukti tidak adanya persekongkolan tender antara ketiga perusahaan tersebut 

maka tidak ada yang akan memanipulasi biaya-biaya yang diperlukan untuk realisasi 

proyek tender tersebut dan juga dikarenakan yang menjadi pemenang dalah pelaku 

usaha yang memiliki penawaran terendah sehingga kemungkinan untuk me-mark up 

sangat kecil Kasus lain sebagai contoh adalah kasus tender pengadaan bibit Sapi 

Bakalan Kreman yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD)  yang terbukti melakukan persekongkolan tender, sehingga KOPI JATIM 

yang merasa yakin akan menjadi pemenang tender  dapat memanipulasi biaya-biaya 

yang diperlukan untuk realisasi proyek tender tersebut sehingga dapat mengeruk 

keuntungan yang lebih besar bagi KOPI JATIM.38

Selain itu juga penggunaan sumber daya yang efisien. Penggunaan sumber daya 

berupa manusia, mesin, serta bahan baku atau bahan mentah lainnya yang 

dipergunakan untuk memproduksi hasil secara maksimal, dan pemasukan juga tidak 

digunakan secara sia-sia, sehingga produk barang dan atau jasa yang dihasilkan 

mempunyai nilai tertinggi dan bermanfaat bagi konsumen.

 

39

38 www.potensi-pamekasan.com, dikunjungi pada tanggal 9 Dember 2012. 
39 L. Budi Kagramanto II, Op. Cit., h.  207 

 Dalam menggunakan 

sumber daya yang ada di dalam bumi harus memperhatikan kegunaan yang 

secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengambil secara berlebihan. 

Pengambilan sumber daya yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan harganya 
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semakin tinggi serta tidak ada inovasi yang akan dibuat oleh para pelaku usaha akibat 

menyia-nyiakan sumber daya yang melimpah tersebut. Apabila perusahaan dapat 

bersaing satu sama lain secara sehat untuk mengidentifikasikan kebutuhan konsumen, 

memproduksi apa yang dibutuhkan konsumen pada harga yang paling rendah yang 

dapat dihasilkannya serta terus menerus melakukan dan meningkatkan inovasi atas 

produk barang dan atau jasa untuk meningkatkan penjualan, sumber daya digunakan 

secara lebih produktif, dan konsumen mendapatkan apa yang dibutuhkannya, maka 

pada gilirannya akan memberikan konsekuensi output yang lebih besar serta 

menjadikan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan yang lebih besar lagi bagi Negara. 

Sedangkan bagi konsumen sendiri, harga yang rendah akan dapat dinikmati, karena 

konsumen akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi untuk dibelanjakan pada 

pembelian lain, dapat melakukan investasi, sehingga total surplus atau kekayaan 

konsumen maupun produsen semakin besar.40

3. Persekongkolan dalam tender dapat mengurangi kepercayaan pasar terhadap 

kredibilitas pemerintah sebagai penyelenggara tender. 

 

Para pelaku usaha mempunyai pendapat yang hampir sama yaitu dalam praktek 

pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah seringkali didapati pelaku usaha 

yang tetap melakukan persekongkolan tender. Sehingga para pelaku usaha tersebut 

memandang pemerintah dengan sebelah mata. Banyaknya persekongkolan tender atas 

pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah semakin diyakini oleh para pelaku 

usaha bahwa sistem pemerintahan di Indonesia sangatlah buruk dan jauh dari 

keadilan serta persaingan usaha yang sehat. Para pelaku usaha sudah malas untuk 

turut ikut dalam proses tender yang dilakukan oleh panitia tender yang berasal dari 

40 Ibid. 
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pemerintah karena mereka mempunyai pikiran bahwa pemenang dari tender yang 

diselenggarakan oleh pemerintah pasti hasil akibat adanya persekongkolan tender. 

Sehingga keadaan pelaku usaha yang selalu memandang sebelah mata hasil 

pemenang tender yang diselenggarakan oleh pemerintah yang terus menerus 

berlangsung sampai sekarang ini akan mengakibatkan semakin rendahnya 

kepercayaan para pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah serta keadilan yang 

seharusnya ditegakkan oleh seorang pejabat Negara. Kondisi seperti ini akan 

berdampak pada kemudian hari, yang menyebabkan tidak adanya pelaku usaha yang 

akan mengambil proyek yang akan diberikan yang berasal dari pemerintah dalam 

pengadaan barang dan atu jasa disebabkan dari perilaku pejabat Negara sendiri yang 

selalu membiarkan persekongkolan tender terjadi terus menerus tanpa ada tindakan 

yang tegas. 

II. Penegakan hukum persaingan usaha 

Di dalam penegakan hukum persaingan usaha terdapat Undang-undang yang secara 

khusus mengatur mengenai masalah praktek persaingan tidak sehat salah satu di dalamnya 

mengatur tentang persekongkolan tender yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1999. 

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 ini dibentuk pada tanggal 5 Maret 1999 yang memiliki 

11 (sebelas) bab dan 53 (lima puluh tiga) pasal mengenai larangan praktek monopoli. Tujuan 

dari pembentukan undang-undang yang sudah dijelaskan sebelumnya ini sudah secara jelas 

demi mengatur pertumbuhan ekonomi dan menciptakan suasana persaingan yang sehat 

namun secara umum tujuan pembentukan undang-undang ini yaitu : 

a. Di dalam konsiderans tercantum tujuan yang sangat umum dan klise bahwa Undang-

undang Larangan Praktek monopoli ditujukan untuk mengarahkan pembangunan 
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ekonomi kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Undang-undang 

Dasar 1945. 

b. Konsiderans juga menyebutkan bahwa Undang-undang Larangan Praktek monopoli 

disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya 

kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara yang ikut serta dalam proses 

produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat dan 

kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya mekanisme ekonomi pasar 

secara wajar. 

c. Seccara tersirat juga dinyatakan bahwa Undang-undang Larangan praktek monopoli 

dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha 

tertentu.  

Untuk memberikan perlindungan yang cukup bagi para pelaku usaha yang baru atau yang 

ingin memasuki dunia persaingan usaha yang sangat ketat ini, diperlukan berbagai macam 

pendekatan untuk menghimbau para pelaku usaha yang baru akan terjun agar dapat 

mencegah perbuatannya untuk tidak berlaku melawan hukum atau tidak sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang jauh dari nilai keadilan dan kejujuran. Untuk dapat 

menekan jumlah pelaku usaha yang ingin melakukan persekongkolan tender, ada 2 (dua) 

upaya dalam menangani tindakan persekongkolan tender tersebut yaitu pendekatan seccara 

preventif yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya persekongkolan tender dan 

represif yang dilakukan setelah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan 

persekongkolan tender, yaitu sebagai berikut :  

1. Upaya Preventif 
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Perlindungan yang dapat melindungi para pelaku usaha agar tidak terjerumus dalam 

praktek persaingan usaha yang tidak sehat adalah dengan cara mencegah para pelaku 

usaha tersebut dan memberitahukan langkah-langkah yang dapat mereka ambil pada 

saat akan terjun dalam dunia persaingan usaha. Upaya pencegahan disini dapat 

disebut juga sebagai upaya preventif. Upaya preventif merupakan upaya atau 

tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya 

pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang akan 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, antara lain berupa :41

a. Konsultasi.  

 

Konsultasi merupakan sarana yang lazim disediakan oleh hukum persaingan 
usaha Negara-negara. Sarana ini diadakan dengan maksud supaya secara interaktif 
para pelaku saha bisa memperoleh klarifikasi tentang apakah langkah yang 
hendak mereka ambil melanggar hukum persaingan usaha atau tidak. Tanpa 
mekanisme konsultasi, bukan tidak mungkin seorang pelaku usaha mengambil 
langkah tanpa mereka sadari mengarah kepada pelanggaran hukum persaingan 
usaha. Kewenangan untuk memberikan konsultasi pada umumnya terletak pada 
organ penegak hukum persaingan usaha (competition authority). Di Kanada 
sebagai contoh, kepala Competition Beureau Kanada diberi wewenang untuk 
memberikan pendapat (advisory opinion) tentang apakah langkah yang hendak 
diambil oleh seorang pelaku usaha cenderung melanggar hukum persaingan usaha 
atau tidak. 

b. Rekomendasi 
Dalam hal organ penegak hukum persaingan usaha menganggap telah terjadi 
pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, beberapa negara member 
kewenangan pada organ penegak hukum persaingan itu untuk memberikan 
rekomendasi. Rekomendasi tersebut merupakan perintah agar si pelaku tindakan 
pelanggaran hukum persaingans egera menghentikan tindakannya. Sepanjang si 
pelaku mau menaati isi rekomendasi, prosedur hukum yang fformal dan bersifat 
respresi tidak perlu dijalankan. Mekanisme rekomendasi ini antara lain dimiliki 
oleh JFTC Jepang (Jftc atau japan air trade comiision addalah seuah organ 
penegak hukum persaingan usaha yang dimiliki oleh Negara jepang 

c. Ijin pembebasan (exemption) 
Pada umumnya hukum persaingan usaha mengenal apa yang disebut sebagai 
“pembebasan” atau “exemption”, yakni memperbolehkan dilakukannya tindakan 
yang sebenarnya bersiffat antipersaingan berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tertetnu. Di banyak Negara kewenangan untuk mempertimbangkan 
permohonan pembebasan dimiliki oleh competition suthority. Apabila seorang 

41 Arie siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Ciawi ,2004 h.67-68 
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pelaku usaha telah memperoleh persetujuan eemption, konsekuensi hukum yang 
bersifat represif tidak akan muncul meskipun secara sebsatntif tindakan yang 
dilakukannya mungkin merupakan pelanggaran terhadap hukum persaingan. 

d. pemberitahuan (notification) 
Pemberitahuan juga merupakan mekanisme preventif penegakan hukum 
persaingan usaha. Pemberitahuan ini sebenarnya adalah saran bagi competition 
authority untuk secara praktis me-review tindakan atau struktur yang berpotensi 
mengganggu persaingan usaha. Dengan kewenangan yang dimilki, JFTC Jepang 
bisa menerima dan menilai pemberitahuan tentang pembentukan asosiasi dagang 
serta kontrak-kontrak internasional yang diperkirakan bisa berpengaruh buruk 
terhadap persaingan. 
 
 
 

2. Upaya Represif. 

Berbeda dengan upaya represif, upaya represif dilakukan apabila para pelaku usaha 

tersebut telah terbukti melakukan tindakan yang melanggar undang-undang nomor 5 

tahun 1999 yang terbukti pula melakukan tindakan persaingan usaha yang tidak sehat 

sehingga menanggapi tindakan para pelaku usaha tersebut maka di dalam upaya 

represif ini para pelaku usaha tersebut dapat dikenai sanksi administratif atau pidana 

atau perdata. Dalam upaya represif terdapat legal consequences yang tegas terhadap 

pelanggaran Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Di dalam upaya represif terdapat 

hukuman secara tertulis dan tegas yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang 

sudah terbukti melakukan pelanggaran sehingga mereka dapat 

mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan dan mengembalikan ke keadaan 

yang sebagaimana mestinya. 

Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Pemerintah demi terciptanya struktur pasar yang 

sehat. Ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan oleh Pemerintah hendaknya 

diperhatikan dengan seksama dan ditaati aturan tersebut agar semakin maju tingkat 
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perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena dengan berkurangnya 

tindakan persekongkolan tender semakin berkurang pula kerugian Negara yang akan diderita. 

Selanjutnya terdapat beberapa pendekatan yang sudah diberlakukan di banyak Negara ini 

dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan administratif, perdata dan pidana. 

1.1.Pendekatan administratif. 

Berkaitan dengan pendekatan administratif dalam penegakan hukum persaingan 

usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai organ penegak hukum 

persaingan usaha (competition authority) memiliki kewenangan :42

a. Memberikan kewenangan dan advis terhadap tindakan yang hendak diambil 
oleh pelaku usaha. Kewenangan untuk memberikan konsultasi dan advis ini 
boleh dikatakan dimiliki oleh setiap competition authority yang dipunyai 
negara-negara. Kemungkinan untuk memberikan konsultasi dan meminta 
advis dari competition authority diadakan unutk mereduksi keraguan para 
pelaku usaha tentang langkah yang hendak mereka ambil dan peluang langkah 
itu melanggar ketentuan persaingan. Hal yang sama juga didapati pada organ-
organ penegak hukum persaingan Negara-negara lain. 

 

b. Melakukan pengamatan umum (general survey) terhadap aktivitas usaha 
kondisi ekonomi dan situasi monopolistik. 

c. Menentukan apakah suatu perjanjian atau tindakan termasuk sebagai/tindakan 
yang dikecualikan (excluded) maupun dibebaskan (exempted) dari ketentuan-
ketentuan persaingan usaha. Untuk banyak alasan Negara-negara menentukan 
bahwa hukum persaingan usaha tidak diterapkan untuk menentukan apakah 
ada pengecualian atau pembebasan unutk perjanjian/tindakan tertentu terletak 
di tangan competition authority. 

d. Memberikan peringatan terhadap pelaku usaha yang dipandang melanggar 
ketentuan-ketentuan persaingan usaha. 

e. Melakukan koordinasi untuk membuat/mengubah ketentuan persaingan usaha. 
f. Mengenakan denda administrative. 

 
1.2.Pendekatan hukum perdata  

42 Ibid., h.57-58 
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Di dalam pendekatan ini memungkinkan para pelaku usaha yang terbukti telah 

melakukan pelanggaran terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999 diharuskan 

membayar sejumlah uang sebagi uang ganti rugi atas perbuatan yang sudah 

dilakukannya sehingga pihak yang dirugikan atas perbuatan pelanggaran yang 

dilakukan oleh pelaku usaha, dapat meminta ganti rugi atasnya. Tetapi apabila 

kerugian tersebut berasal dari perbuatan curang dari pelaku usaha dengan 

melakukan tindakan-tindakan melawan hukum maka ganti rugi tidak diperlukan. 

Sanksi dari ganti rugi tersebut terdapat pada pasal 47 ayat (2) huruf f Undang-

undang nomor 5 tahun 1999 yang diakomodir oleh pasal 1365 BW yang 

menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum dan memberikan 

kerugian pada orang lain diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh 

orang yang dirugikan, maka dari itu pasal 1365 BW yang meskipun tidak 

mengatur tentang persaingan usaha secara khusus namun apabila kita kembali 

kepada konsep tindakan atau perbuatan curang dalam persaingan usaha sebagai 

perbuatan yang melanggar hukum maka pasal ini dapat dijadikan dasar bagi 

mereka yang telah dirugikan akibat adanya perbuatan curang tersebut. 

1.3.Pendekatan hukum pidana  

Selain sanksi administratif, dalam menghukum para pelaku usaha dapat 

digunakan sanksi pidana. Pendekatan pidana ini melibatkan ancaman sanksi 

pidana yang tegas, sehingga dianggap sebagai pendekatan yang paling represif.43 

Persaingan curang ini terdapat pada pasal 382 bis KUHP yang menyatakan :44

43 Ibid., h.23 
44 Lihat pasal 382 bis KUHP  
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“barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil 
perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan 
curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena 
persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan 
atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan 
itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-
konkuren orang lain itu.” 

Untuk dapat dikatakan sebagai persaingan curang maka haruslah memenuhi 

unsur-unsur sebagai berikut :45

a. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang; 

 

b. Perbuatan persaingan curang tersebut dilakukan dalam rangka: 
i. Mendapatkan hasil perdagangan atau perusahaan; 
ii. Melangsungkan hasil perdagangan atau perusahaan; 
iii. Memperluas hasil perdagangan atau perusahaan. 

c. Perusahaan yang diuntungkan karena persaingan curang tersebut baik 
perusahaan si pelaku ataupun perusahaan lain; 

d. Perbuatan pidana persaingan curang tersebut dilakukan dengan cara: 
i. Menyesatkan khalayak umum, atau 
ii. Menyesatkan orang tertentu. 

e. Akibat dari perbuatan pidana persaingan curang tersebut : 
i. Menimbulkan kerugian bagi konkuran-konkuren dari si pelaku, atau 
ii. Menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkuren dari orang lain yang 

diuntungkan dengan perbuatan si pelaku tersebut. 

 

2. Pendekatan rule of reason dan perse illegal 

Di dalam hukum persaingan usaha terdapat dua pendekatan yang secara umum 

dapat dijelaskan, yaitu pendekatan secara rule if reason dan pendekatan secara per se 

illegal. Kedua pendekatan tersebut mempunyai tujuan yang sama yakni bagaimana 

tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan sehingga mengakibatkan 

hilangnya efisiensi yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada konsumen. 

2.1.Pengertian per se illegal. 

45 Munir fuady, Hukum Anti Monopoli Era Persaingan Sehat, cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2003, h. 125-126 
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Per se illegal merupakan suatu pendekatan yang menyatakan setiap perjanjian 

usaha atau kegiatan usaha tertentu sebagai illegal, tanpa pembukian lebih lanjut 

atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atas kegiatan usaha tersebut. 

Manfaat penggunaan per se illegal adalah mendapatkan kemudahan dan 

kejelasannya dalam proses administratif, selain memiliki kekuatan mengikat (self-

enforcing) daripada larangan-larangan yang masih tergantung pada evaluasi dari 

pengaruh pasar yang rumit.46

2.2.pengertian rule of reason 

 

Rule of reason merupakan suatu pendekatan untuk mengevaluasi akibat perjanjian 

atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. 

Pendekatan rule of reason ini diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang bisa 

secara mudah dilihat illegalitasnya tanpa menganalisis akibat tindakan itu 

terhadap kondisi persaingan. Keuntungannya adalah dapat mengetahui apakah 

suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi terhadap persaingan usaha tidak 

sehat atau tidak melalui analisis ekonomi. Persekongkolan dalam tender 

merupakan salah satu perbuatan yang diatur dengan rule of reason dalam 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 sehingga harus benar-benar dapat 

dibuktikan bahwa persekongkolan dalam tender tersebut telah merugikan pihak-

pihak lain dan menimbulkan praktek usaha tidak sehat, baru dikatakan telah 

melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.47

46 Tri anggraini, “Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal dalam Hukum Persaingan”, 
Jurnal Hukum Bisnis, Vol.24, No.2, Tahun 2005, h.5 

47 Elytha Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-undang 
nomor 5 tahun 1999), cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.28 
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III. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Dengan adanya permasalahan yang begitu banyak, aturan yang begitu ketat, serta praktek 

dalam persaingan usaha yang semakin banyak penyimpangan di dalamnya maka diperlukan 

lembaga yang mempunyai kompetensi yang memadai guna mengawasi jalannya proses 

persaingan usaha di Indonesia ini. Usaha untuk mencegah dampak negatif akibat 

persekongkolan tender juga perlu diperhatikan. Dampak tersebut tidak hanya terjadi pada 

saat sekarang ini namun dampak tersebut akan terus berlanjut sampai beberapa periode 

selanjutnya. Maka untuk meredam keresahan masyarakat yang sedemikian banyaknya 

dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan lembaga independen yang 

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak-pihak lainnya guna menangani 

permasalahan persaingan usaha yang meresahkan masyarakat di Indonesia ini. KPPU 

diharapkan dapat mengawasi serta dapat memposisikan diri ditengah-tengah dan tidak 

berpihak pada sisi manapun sehingga penegakan hukum persaingan usaha dapat terlaksana 

dengan baik dan jauh dari berbagai macam manipulasi yang dilakukan oleh oknum-oknum 

yang tidak bertanggung jawab. Keterlibatan Negara dalam persaingan usaha adalah sangat 

penting, yaitu untuk menentukan siapa pelaku usaha yang melanggar peraturan persaingan, 

untuk menjamin para pelaku usaha yang melanggar atau tidak melanggar peraturan hukum 

persaingan, dan untuk menjamin persaingan usaha yang sehat di Indonesia dapat terwujud 

dengan baik, sehingga secara bersamaan lahirlah organisasi yang mengawasi jalannya 

persaingan usaha di Indonesia ini. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi 

ditetapkan dengan keputusan Presiden. KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden 
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selaku Kepala Negara.48

a. Melakukan penilaian terhadap tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan tiga 

kategori yang ada (perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, serta posisi 

dominan) 

 Tugas dari Komisi Pengawas Persaingan terdapat dalam pasal 35 

Undang-undang nomor 5 tahun 1999, yaitu : 

b. Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan komisi 

c. Member saran dan pertimbangan terhadap competition policy pemerintah 

d. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. 

e. Melaporkan hasil kerja komisi secara berkala kepada DPR dan Presiden. 

Di dalam perkara mengenai kasus pelelangan Boedel pailit PT Anugerah Tapin Persada, 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur 

yang cepat dan tepat sasaran sesuai dengan kewenangan KPPU itu sendiri. Di dalam kasus 

ini KPPU sebagai pengawas kegiatan persaingan usaha menerima laporan bahwa telah terjadi 

tindakan persekongkolan tender yang disinyalir terjadi antara para peserta tender atau para 

pelaku usaha dengan panitia tender atau penyelenggara tender, sehingga KPPU segera 

melakukan penilaian apakah benar memang terjadi persekongkolan tender ataukah tidak 

dengan memeriksa para terlapor serta segera mengambil putusan atas perkara tersebut. 

Apabila memang terbukti adanya persekongkolan tender maka KPPU akan segera 

mengambil tindakan berupa penjatuhan sanksi sesuai dengan pelanggaran apa saja yang telah 

terjadi. 

48 Pasal 30 Undang-undang Nomor  5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. 
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Melalui uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas pokok dari Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha adalah benar-benar untuk mengawasi secara ketat jalannya 

persaingan usaha yang ada di Indonesia yang kemudian hasil kerja mereka diteruskan kepada 

DPR dan Presiden. Selanjutnya mengenai kewenangan yang dimilki oleh Komisi Pengawas 

Persaingan usaha yang terdapat pada pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang 

secara garis beras adalah berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap para 

pelaku usaha yang terbukti telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 . Disini 

dapat disimpulkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha menduduki posisi yang sangat 

penting dalam kelancaran maupun perwujudan persaingan usaha yang sehat. 

Selain sanksi administratif yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 

terdapat beberapa sanksi lain yang dapat dijatuhkan untuk menghukum  para pelaku usaha 

yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran. Macam sanksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 ini 

tidak hanya berkaitan dengan sanksi administrativ, namun juga terdapat sanksi-sanksi yang 

lainnya yaitu  sanksi pidana dan sanksi perdata, yaitu : 

1. Sanksi administratif.  

Dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 jelas menyebutkan 

bahwa : 

“ tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : 

a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai 

dengan pasal 13, pasal 15, dan pasal 16; dan atau 

b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical 

sebagaimna dimaksud dalam pasal 14; dan atau 
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c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti 

menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak 

sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau 

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisis 

dominan; dan atau 

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan 

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28; dan atau 

f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau 

g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar 

rupiah).” 

Kewenangan menjatuhkan sanksi administratif ini dipegang oleh Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha. 

2. Sanksi pidana. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, penjatuhan sanksi pidana terbagi 

menjadi 2 (dua) yaitu : 

a. Pidana pokok. 

Sanksi pidana pokok dalam hal ini lebih dikhususkan kepada sanksi pidana denda 

dan pidana kurungan. Dalam prakteknya sanksi pidana sangat jarang diberlakukan 

oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada pelaku usaha yang terbukti 

secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

karena penegakan hukum pidana ini merupakan upaya hukum terakhir (ultimatum 
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remidium) dalam menegakkan undang-undang nomor 5 tahun 1999. Sanksi pada 

pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berupa :49

1. Pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima 

milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,- (seratus milyar 

rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) 

bulan. (pasal 48 ayat (1)). 

 

2. Pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 

dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), 

atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan (pasal 

48 ayat (2)). 

3. Pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 

dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau pidana 

kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan (pasal 48 ayat (3), 

dalam hal pelaku usaha dan/atau menolak menyerahkan  alat bukti yang 

diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaaan atau menolak 

diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam 

penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan 

dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan (2). 

b. Pidana tambahan. 

Di dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa 

terdapat pidana tambahan sesuai dengan pasal 48 Undangg-undang Nomor 5 

Tahun 1999, yaitu berupa :  

1. Pencabutan ijin usaha;atau 

49 KPPU I., Op. Cit., h. 35 
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2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran 

terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun;atau 

3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang mengakibatkan timbulnya 

kerugian pada pihak lain. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adminstratif dapat 

dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, namun penegakan hukum pidana 

dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat. 

Bila dikaitkan dengan kasus pelelangan boedel pailit PT Anugerah Tapin Persada, 

penjatuhan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan atas 

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dikarenakan 

para terlapor tersebut telah diputuskan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar pasal 22 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini sehingga mereka terbebas dari jeratan hukuman 

sanksi administratif maupun sanksi pidana. Lain halnya dengan kasus-kasus persaingan 

usaha yang didapati secara sah dan meyakinkan telah melanggar Undang-undang nomor 5 

tahun 1999 pasti akan mendapatkan sanksi administratif atau sanksi pidana sesuai dengan 

pelanggaran yang ditemukan oleh pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

Setelah meneliti bukti-buktti yang ada, mendengarkan keterangan-keterangan baik dari 

para saksi maupun saksi ahli  dalam kasus pelelangan boedel pailit PA Anugerah Tapin 

Persada maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi praktek persekongkolan tender secara 

vertical diantara para pelaku usaha ataupun persekongkolan tender secara horizontal antara 

para pelaku usaha dengan panitia tender atau penyelenggara tender dan juga tidak terbukti 
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secara sah dan meyakinkan para terlapor telah melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 sehingga para pelaku usaha yaitu PT Bara Multi Pratama, PT Horizons Asia 

Resources/IndoNRG Group, PT Indo Jaya Multi Energy serta para kurator dari PT Anugerah 

Tapin Persada yaitu William Edward Daniel, Imran Satria Kristianto, dan juga kepala 

KPKNL Banjarmasin yaitu Samsuddin tidak dikenai sanksi administratif maupun sanksi 

pidana atas tuduhan yang dituduhkan kepada mereka. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

I. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dipaparkan sebelumnya dalam penulisan hukum 

ini, saya mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

a. Setelah dianalisa terhadap unsur-unsur yang ada dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 

5 Tahun 1999 ketiga perusahaan tersebut tidak terbukti melakukan persekongkolan tender 

dalam pelelangan boedel pailit PT Anugerah Tapin Persada. Unsur pertama dalam pasal 

22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu unsur “pelaku usaha”, terpenuhi karena 

ketiga perusahaan tersebut memang berbentuk perusahaan yang telah berdiri dengan akta 

notaris sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya unsur kedua yaitu  

“bersekongkol dengan pihak lain dalam mengatur dan menentukan pemenang tender”, 

tidak terpenuhi karena tidak ditemukan bukti yang secara kuat dan meyakinkan yang 

menyatakan bahwa para terlapor memang benar-benar melakukan persekongkolan tender, 

sehingga  para terlapor  dapat dikatakan tidak melakukan persekongkolan baik secara 

vertikal maupun horizontal. Unsur yang terakhir yaitu unsur  “persaingan usaha tidak 

sehat” tidak terpenuhi dengan adanya fakta bahwa pelelangan yang diselenggarakan oleh 

panitia tender yang dihadiri oleh ketiga perusahaan tersebut sudah sesuai dengan 

prosedur yang ada di dalam peraturan perundang-undangan mengenai proses pelelangan 

dan di dalam proses tersebut tidak terjadi tindakan yang dapat menimbulkan persaingan 

usaha yang tidak sehat. 
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b. Di dalam proses tender boedel pailit PT Anugerah Tapin Persada tidak terbukti adanya 

persekongkolan tender di dalamnya. Namun terdapat kasus-kasus lainnya yang terbukti 

dapat menimbulkan dampak negatif akibat persekongkolan tender yang mereka lakukan 

antara lain, menciptakan halangan (barier to entry) bagi peserta tender lain, mengurangi 

kepercayaan pasar terhadap kredibilitas pemerintah sebagai penyelenggara tender, dan 

persekongkolan tender dapat menimbulkan kecenderungan terjadinya inefisiensi 

anggaran pemerintahan. 

II. Saran 

Berdasarkan kesimpulan kesimpulan yang telah saya uraikan sebelumnya, saran yang 

dapat saya berikan dalam penulisan hukum ini adalah : 

a. Untuk menghindari persekongkolan yang terjadi diantara pelaku usaha ataupun pelaku 

usaha dengan panitia tender atau penyelenggara tender maka diperlukan sistem regulasi 

pemerintahan yang mempunyai peraturan yang jelas dan memberikan sanksi yang tegas 

di dalamnya. KPPU sebaiknya mengawasi langsung jalannya proses tender sehingga 

memahami betul jalannya proses tender apakah sesuai dengan standart aturan yang sudah 

ada ataukah tidak, sehingga apabila di dalam pengawasan tersebut mulai kedapatan akan 

adanya tindakan persaingan usaha tidak sehat, maka KPPU dapat langsung menangani 

perkara tersebut. 

b. Untuk mencegah dampak negatif atas persekongkolan tender maka yang harus dilakukan 

adalah mencegah terjadinya persekongkolan tender itu sendiri. Pencegahan tersebut  

dapat berupa pensosialisasian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada para pelaku 

usaha sehingga masyarakat luaspun tahu tindakan apa saja yang diperbolehkan dan tidak 

diperbolehkan dalam memasuki dunia persaingan usaha yang ada di Indonesia. Selain itu 
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juga perlu dilakukan kajian dan amandemen dalam penerapan pendekatan hukum yang 

digunakan dalam persekongkolan, mengingat bahwa persekongkolan dapat memberikan 

dampak negatif bagi pesaing khususnya bagi negara apabila melibatkan Anggaran 

Pendapatan Belanja Neggara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD). 
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  SALI NAN  

 

 
 

P U T U S A N 
 Perkara Nomor 04/KPPU- L/2011 

 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi 

yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pelelangan Boedel Pailit PT 

Anugerah Tapin Persada (dalam Pailit) di Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan 

oleh : -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Terlapor I, PT Bara Multi Pratama, berkedudukan di Menara Kadin Lantai 30/P, 

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 2-3, Kelurahan Kuningan Timur, 

Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Indonesia; ------------------------------------------  

2) Terlapor II, PT Horizons Asia Resources/IndoNRG Group yang beralamat kantor 

di Jalan Suryopranoto, Nomor 1-9, Blok B/20, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan 

Gambir, Jakarta Pusat; ----------------------------------------------------------------------------  

3) Terlapor III,  Samsuddin , berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 7 Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan 70249, Indonesia; -----------------------------------------------------  

4) Terlapor IV, William Edward Daniel , berkedudukan di Menara Rajawali Lantai. 

10, Jalan Mega Kuningan Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 

Indonesia; -------------------------------------------------------------------------------------------  

5) Terlapor V, Imran Satria Kristianto, berkedudukan di Menara Rajawali Lantai 10, 

Jalan Mega Kuningan Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 Indonesia;-- 

6) Terlapor VI, PT Indo Jaya Multi Energy, berkedudukan di Sampoerna Strategic 

Square North Tower Lt. 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta 12930, 

Indonesia; -------------------------------------------------------------------------------------------  
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telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------  

 

Majelis Komisi:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------------------  

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------  

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----------------------------------------------------------  

Setelah mendengar keterangan para Ahli; ------------------------------------------------------------  

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -------------------------------------------------------  

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----------------------------  

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; ---------------------------  

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----------------------  

 

TENTANG DUDUK PERKARA 

 
1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya 

dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan 

dengan Pelelangan Boedel Pailit PT Anugerah Tapin Persada (dalam Pailit) di 

Provinsi Kalimantan Selatan; --------------------------------------------------------------------  

2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan 

kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan 

pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -------------------------  

3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi 

merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; ------------------------------------------  

4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil 

Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan 

pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ------------------------  

5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan 

tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk 

Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------------------------  

6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan 

Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi  Laporan Dugaan Pelanggaran; --------  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERSEKONGKOLAN LELANG BOEDEL PAILIT 
PT ANUGERAH TAPIN PERSADA 
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nadia Pricillia Putri Paath



SALINAN         
 

halaman 3 dari 37 
 
 

7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 

17/KPPU/Pen/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan 

Perkara Nomor 04/KPPU-L/I/2011 (vide bukti A1);-----------------------------------------  

8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua 

Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 

71/KPPU/Kep/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi 

sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-

L/2011 (vide bukti A2); --------------------------------------------------------------------------  

9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 06/KMK/Kep/IV/2011  tentang 

Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011, yaitu 

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 

April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 (vide bukti A17); ------------------------  

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan 

Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan 

Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat 

Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor; ---------------------------------  

11. Menimbang bahwa pada tanggal 05 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan 

Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (vide bukti B1); ----------------  

12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, 

Terlapor V (vide bukti B1); ----------------------------------------------------------------------  

13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Terlapor yang hadir meminta 

kepada Majelis Komisi agar Laporan Dugaan Pelanggaran dibacakan oleh 

Investigator pada sidang berikutnya karena tidak semua Terlapor hadir dalam 

Persidangan: ----------------------------------------------------------------------------------------  

14. Menimbang bahwa pada tanggal 12 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran 

oleh Investigator yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (vide bukti B2);  

14.1 Berikut identitas Terlapor, Saksi dan atau Ahli dan Pihak Lain yang telah 

didengar keterangannya selama proses penyelidikan: --------------------------------  
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14.1.1 Terlapor: PT Bara Multi Pratama, PT. Horizon Asia Resources, 

Samsuddin, S.H., William Edward Daniel, S.H., S.E, L.LM., M.BL, 

Satria Imran Kristanto, S.H.L.LM, PT. Indo Jaya Multi Energy.; --  

14.1.2 Saksi: Wisnu Suhardjo, Risris Simangunsong, Agus Rodani PT Kiat 

Sukses Mandiri, PT Tri Delta Jaya, dan PT Agung Mulya Utama;   

14.1.3 Terlapor pada tahap penyelidikan: PT Bara Multi Pratama, PT. 

Horizon Asia Resources, Samsuddin, S.H., William Edward Daniel, 

S.H., S.E, L.LM., M.BL, Satria Imran Kristanto, S.H.L.LM; ------------  

14.2 Bahwa objek perkara a quo adalah Obyek Perkara adalah Pelelangan boedel 

pailit PT Anugerah Tapin Persada (dalam pailit) berupa Proyek Jalan Khusus 

Tambang sepanjang kurang lebih 28,6 km (dua puluh delapan koma enam 

kilometer) dan pelabuhan khusus batubara seluas kurang lebih sekitar 50 ha 

(lima puluh hektar) beserta sarana pelengkapnya yang terletak di Kabupaten 

Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan (Proyek Jalan Khusus Tambang dan 

Pelabuhan); ---------------------------------------------------------------------------------  

14.3 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, dugaan pelanggaran Pasal 

22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, 

Terlapor II, Telapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah 

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------  

14.4 Bahwa adanya pertemuan di Hotel Rattan Inn sebelum proses lelang 

dimaksudkan untuk membahas rencana adanya demonstrasi/unjuk rasa 

pada saat proses lelang berlangsung;----------------------------------------- 

14.5 Bahwa segala kegiatan yang terkait dengan proses lelang seharusnya 

dilaksanakan  di kantor  KPKNL Banjarmasin;---------------------------- 

14.6 Dengan demikian patut diduga pertemuan dimaksud untuk mengatur 

dan atau menentukan pemenang lelang;------------------------------------- 

14.7 Pada proses pelaksanaan lelang perkara ini, SKT/SKPT yang menjadi 

salah satu persyaratan lelang ini belum terbit akan tetapi proses lelang 

tetap dilaksanakan oleh KPKNL Banjarmasin;----------------------------- 

14.8 Berdasarkan Pasal 12 ayat (1)  Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 

40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan: 
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”Pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan wajib 

dilengkapi dengan SKT/SKPT dari Kantor Pertanahan setempat”.;---- 

14.9 Apabila SKT/SKPT belum terbit sampai dengan proses lelang maka 

pejabat lelang wajib membatalkan pelaksanaan lelang tersebut. 

Sehingga dengan demikian lelang tersebut tidak seharusnya 

dilanjutkan;---------------------------------------------------------------------- 

14.10 Dalam lelang perkara ini telah terjadi perubahan/ralat dalam 

pengumuman lelang yang diterbitkan di harian lokal Banjarmasin Pos 

pada tanggal 27 April 2010 yang meralat nilai limit lelang dan 

jaminan lelang;------------------------------------------------------------------ 

14.11 Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan RI 

Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

menyatakan: ”ralat tidak diperkenankan dilakukan terhadap hal-hal 

sebagai berikut: a. Menaikkan besarnya uang jaminan penawaran 

lelang”;---------------------------------------------------------------------------  

14.12 Apabila ada perubahan nilai limit dan nilai jaminan dalam 

pengumuman lelang maka pejabat lelang wajib  membatalkan lelang 

tersebut.-------------------------------------------------------------------------- 

15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, 

Terlapor IV William Edward Daniel dan Terlapor V Imran Satria Karistianto  (vide 

bukti B2); -------------------------------------------------------------------------------------------  

16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator menyerahkan 

Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor IV William Edward Daniel 

dan Terlapor V Imran Satria Kristianto (vide bukti B2); ------------------------------------  

17. Menimbang bahwa pada tanggal 19 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi III dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap 

Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi 

dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung (vide bukti 

B3); --------------------------------------------------------------------------------------------------  

18. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi III tersebut dihadiri oleh Investigator, 

Terlapor IV William Edward Daniel, S.E., S.H, LL.M., MBL. dan Terlapor V Imran 

Satria Kristianto  (vide bukti B3); ---------------------------------------------------------------  
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19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor IV William Edward 

Daniel dan Terlapor V Imran Satria Kristianto menyerahkan Tanggapan terhadap 

Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut 

(vide bukti B3, T6): -------------------------------------------------------------------------------  

19.1 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V adalah bukan pelaku usaha sehingga unsur 

Pasal 22 tidak terpenuhi atau tidak dapat diterapkan kepada Terlapor IV dan  

V; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

19.2 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V tidak pernah menyepakati suatu hal apapun 

dengan pihak manapun sehingga tidak ada unsur persekongkolan yang 

dilakukan oleh Terlapor IV dan Terlapor V; ------------------------------------------  

19.3 Bahwa pelelangan harta pailit bukan merupakan suatu proses tender sehingga 

unsur mengatur atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi; --------------  

20. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi IV dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan 

Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor III Samsuddin (vide bukti 

B4); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi IV tersebut dihadiri oleh Investigator, dan 

Terlapor III Samsuddin  (vide bukti B4); ------------------------------------------------------  

22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi IV, Terlapor III Samsuddin 

menyampaikan Tanggapan terkait atas Pemeriksaan Pendahuluan yang pada 

pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti B4, T7): -------------------------------  

22.1 Bahwa kesimpulan tim investigator yang menyatakan singkatnya waktu 

penetapan sebagai indikasi persekongkolan merupakan sesuatu yang tidak 

benar. Karena berdasarkan SOP untuk lelang eksekusi adalah 34 hari sejak 

pengajuan harus dinyatakan lengkap. Perhitungannya adalah penetapan 1 hari, 

persiapan pengumuman 1 hari, lelang 1 hari, penyelesaian risalah lelang 1 hari, 

dan pengumuman 30 hari (2 x 15 hari). Untuk penetapan lelang tanggal 26 

April 2010 dan pengumuman lelang pada tanggal 27 April 2010 adalah hal 

yang wajar.; ---------------------------------------------------------------------------------  

22.2 Ralat terhadap pengumuman adalah bukan menaikkan uang jaminan, 

melainkan terjadi kekeliruan dalam nilai limit dimana yang seharusnya 90 

Miliar dengan uang jaminan 45 Miliar (50% nilai limit); ---------------------------  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERSEKONGKOLAN LELANG BOEDEL PAILIT 
PT ANUGERAH TAPIN PERSADA 
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nadia Pricillia Putri Paath



SALINAN         
 

halaman 7 dari 37 
 
 

22.3 Bahwa terkait surat pernyataan dari kreditur yang akan bertanggungjawab 

apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana diatur dalam pasal 6 angka 

4c yang menyatakan itu sebagai persyaratan lelang eksekusi harta pailit; --------  

22.4 Bahwa lelang ini adalah lelang proyek jalan beserta pelabuhan an sich. Bahwa 

SKT/SKPT benar menjadi syarat sah lelang terkait tanah. Akan tetapi 

SKT/SKPT tersebut telah terbit, bukan tidak ada SKT/SKPT.; --------------------  

22.5 Bahwa terkait dengan koordinasi antara kami dengan penjual/pemohon lelang 

tidak dilarang begitu juga yang kami lakukan dengan pihak penjual sehari 

sebelum lelang adalah karena ada maksud membicarakan rencana demo yang 

akan dilakukan pihak-pihak tertentu (berdasarkan informasi Kepolisian); -------  

22.6 Bahwa terkait dengan adanhya kenaikan penawaran lelang sebesar 1,5 Milyar 

dianggap sebagai persaingan semu, kami tidak sependapat karena angka 1,5 

Milyar adalah angka yang relatif besar. Dalam aturan lelang yang berlaku 

sepanjang penawaran lelang tidak bertentangan dengan nilai ketentuan yang 

berlaku, penawaran adalah sah, berapapun kenaikannya, pedomannya adalah 

nilai penawaran tertinggi atau di atas nilai limit; -------------------------------------  

23. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi 

menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat 

Komisi; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

24. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan 

Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan 

terhadap Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011; --------------------------------------------------  

25. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi 

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 31/KPPU/Pen/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 

tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 (vide bukti A31); ---  

26. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan 

Keputusan Komisi Nomor 96/KPPU/Kep/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 (vide bukti A32); -----------------------------------------  

27. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 14/KMK/Kep/V/2011  tentang 

Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011, yaitu dalam 
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jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Mei 

2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 (vide bukti A43); --------------------------  

28. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan 

Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis 

Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang 

Majelis Komisi kepada para Terlapor; ---------------------------------------------------------  

29. Menimbang bahwa pada tanggal 09 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B5); ---------------------------  

29.1  Saksi yang dihadirkan tidak mempunyai kapasitas sebagai Saksi melainkan 

sebagai Ahli; --------------------------------------------------------------------------------  

29.2 Terlapor III menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diteruskan, karena 

pelelangan yang kami lakukan tidak sama dengan tender dan lelang tidak ada 

kaitannya dengan kegiatan usaha; -------------------------------------------------------  

30. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II, namun Saksi tidak hadir 

memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas (vide bukti B6); -----------------------------  

31. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III, namun Saksi tidak hadir 

memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas (vide bukti B7); -----------------------------  

32. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B8); ---------------------------  

32.1  Bahwa objek lelang yaitu prospek usaha yang berupa pelaksanaan proyek 

pembangunan jalan khusus batu bara; --------------------------------------------------  

32.2 Kekurangan dokumen lelang seperti Surat Keterangan Tanah (SKT/SKPT) 

bagi kami tidak wajib karena objek lelangnya bukan tanah murni melainkan 

proyek jalan batu bara yang merupakan boedel pailit; -------------------------------  

32.3 Perubahan nilai limit dan jaminan di pengumuman Banjarmasin Post pada pagi 

hari dan berubah pada pengumuman di suara pembaharuan pada sore hari hal 

tersebut wajar dikarenakan perubahan limit maka otomatis uang jaminan pun 

berubah dengan presentase yang sama;-------------------------------------------------  
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32.4 Pejabat lelang diperbolehkan melakukan koordinasi dengan pemohon lelang 

guna kelancaran pelaksanaan lelang; ---------------------------------------------------  

33. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B9); ---------------------------  

33.1  Prosedur penerbitan SKT/SKPT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 1997 jo. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997; -----------------------  

33.2 Pengeluaran SKT/SKPT berdasarkan permohonan permintaan SKT/SKPT dari 

Kepala Kantor Lelang, kemudian Kepala Kantor BPN menerbitkan keterangan 

dimaksud selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterima permintaan dari 

Kepala Kantor Lelang, dengan persyaratan surat permohonan permintaan 

SKT/SKPT dari Kantor Lelang; ---------------------------------------------------------  

33.3 Kewenangan penerbitan SKT/SKPT merupakan kewenangan Kepala Kantor 

BPN berdasrkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo. Peraturan 

Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997; ------------------------------------------------------  

34. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2001, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi memperoleh informasi bahwa Ijin Konsesi Pelabuhan Khusus bisa dialihkan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2011 dan Keputusan Menteri 

Nomor 55 tahun 2002 (vide bukti B10); -------------------------------------------------------  

35. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII, namun Saksi tidak hadir 

memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas (vide bukti B11); ----------------------------  

36. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII, namun Saksi tidak hadir 

memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas (vide bukti B12); ----------------------------  

37. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IX, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B13); -------------------------  

37.1  Bahwa sebelum pelelangan tanggal 26 Mei 2010 berlangsung, sehari 

sebelumnya pada malam tanggal 25 Mei 2011 terjadi pertemuan antara Kepala 

KPNL Banjarmasin, Imran Satria Kristianto, William Edward Daniel, dan dari 
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Tim Legal ( M. Satrio Faishal, Firma Firdaus, Niki Budiman), Hendra Saputra 

(Pejabat Lelang) dan Pengamanan dari pihak kurator serta Saudara Nanang 

Sulistyobudi namun Saudara Nanang hanya menunggu di luar hotel; -------------  

37.2 Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Rattan Inn, dan pertemuan tersebut 

membahas keamanan pada proses pelelangan yang akan berlangsung pada 

tanggal 26 Mei 2010;- ---------------------------------------------------------------------  

38. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi X, namun Saksi tidak hadir 

memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas (vide bukti B14); ----------------------------  

39. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XI, namun Saksi tidak hadir 

memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas (vide bukti B15); ----------------------------  

40. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XII, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B16); -------------------------  

40.1  Bahwa ralat yang terjadi dalam pengumuman lelang yang dipublikasikan 

disurat kabar, pada pengumuman pertama diberitahukan bahwa nilai limit 70 

miliar dan uang jaminan 35 miliar, kemudian kurator menelepon saya bahwa 

terdapat kekeliruan pada nilai limit, sehingga pada sore harinya kami 

publikasikan lagi pengumuman tersebut dengan nilai limit 90 miliar dan uang 

jaminan 45 miliar, pada dasarnya perubahan tersebut perubahan pada nilai limit 

bukan perubahan pada uang jaminannya, sehingga perubahan tersebut tidak 

melanggar aturan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan; ------------------  

40.2 Bahwa SKT/SKPT dalam telah terbit, namun terbitnya SKT/SKPT itu sendiri 

telat, SKT/SKPT terbit pada tanggal 1 Juni 2010, lelang yang dilakukan 

terhadap Boedel Pailit PT Anugerah Tapin Persada bukanlah lelang terhadap 

tanah murni melainkan lelang proyek sehingga tidak ada keharusan 

menyertakan SKT/SKPT ; ----------------------------------------------------------------  

40.3 Bahwa lelang berbeda dengan tender, sehingga ketika kami berhubungan 

dengan penjual itu bukan suatu hal yang dilarang berbeda dengan tender, 

terlebih pertemuan yang kami lakukan guna membahas cara mengatasi demo 

yang akan terjadi pada saat pelelangan ; -----------------------------------------------  
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41. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli I, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B17); -------------------------  

41.1  Bahwa dalam Perkara 04/KPPU-L/2011 objek yang dilelang adalah boedel 

pailit artinya lelang eksekusi atas harta pailit dan harta pailit tersebut berupa 

proyek sehingga lelang tersebut termasuk dalam lelang proyek yang tidak 

memerlukan SKT/SKPT. SKT/SKPT baru diwajibkan terhadap objek lelang 

berupa tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

60 tahun 2006; -----------------------------------------------------------------------------  

41.2 Bahwa ralat yang terjadi pada pengumuman terkait dengan penaikan nilai limit 

yang juga menaikkan nilai uang jaminan itu tidak dilarang, dan hal tersebut 

tidak menimbulkan entry barrier terhadap peserta lelang yang lain karena 

ralatnya diumumkan dengan layak; -----------------------------------------------------  

41.3 Bahwa lelang adalah menjual barang/hak, sedangkan tender dilakukan oleh 

pengadaan, dalam lelang yang menjadi pemenang adalah harga yang tertinggi, 

sedangkan dalam tender ialah mencari harga yang terendah dengan kualitas 

barang yang baik ; -------------------------------------------------------------------------  

42. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XIII, yang pada pokoknya 

Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B18);----------------  

42.1  Bahwa proyek yang dikerjakan PT Anugerah Tapin Persada di Kabupaten 

Tapin di Km 101, yang berupa jalan underpass, dan pelabuhan dengan total 

biaya yang sudah dikeluarkan 30 juta US$; -------------------------------------------  

42.2 Bahwa peserta lelang yaitu PT Bara Multi Pratama dan PT Horizon Asia 

Resources/IndoNRG Group saling berhubungan, misal Pak Markus (dari PT 

Bara Multi Pratama) dulu setahu saya ada di PT Horizon Asia 

Resources/IndoNRG Group dan pada saat itu kami juga mengajukan 

pembatalan lelang karena pada saat itu upaya hukum masih berjalan dan 

putusan belum Inkracht; ------------------------------------------------------------------  

43. Menimbang bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli II, yang pada pokoknya 

Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B19);----------------  
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43.1 Bahwa antara lelang asset dan lelang beli secara prinsip terdapat kesamaan, 

hanya saja terkait teknis detailnya ada perbedaan seperti adanya aanwijzing; ---  

43.2 Bahwa terdapat bentuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1999 contohnya untuk lelang beli, perlindungan untuk usaha kecil dan 

penggunaan produk dalam negeri; ------------------------------------------------------  

43.3 Bahwa dalam lelang jual maupun lelang beli dapat terjadi persekongkolan 

contohnya waktu di Bappenas lelang asset terjadi persekongkolan antara 

panitia dengan peserta lelang ; -----------------------------------------------------------  

44. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli II, yang pada pokoknya 

Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B20);----------------  

44.1 Bahwa dalam hal lelang maupun tender terdapat persaingan diantara pelaku 

usaha atau individu untuk mendapatkan sesuatu, bisa barang, jasa, atau 

pekerjaan, didalam istilah ilmiah, lelang atau tender ini termasuk ke dalam 

istilah bid rigging, dan di dalam praktek internasional, di AS dan negara-

negara yang tergabung di dalam OECD, pengertian tender ini termasuk juga 

lelang dan hal ini merupakan kewenangan lembaga persaingan; -------------------  

44.2 Bahwa dalam hal persekongkolan, walaupun prosedur dijalankan tetap bisa 

dimungkinkan terjadinya persekongkolan, persekongkolan bisa ditunjukkan 

dengan adanya indikasi, indikasi seperti ini tidak  bisa diabaikan, apalagi 

indikasi yang menunjukkan adanya pola tertentu. Dengan hal seperti ini bisa 

dikatakan ada kemungkinan terdapat persekongkolan; ------------------------------  

44.3 Bahwa dalam hal panitianya pelaku usaha haru dilihat dulu barang yang di 

tender atau dilelang apakah termasuk privat atau publik, dalam  konteks 

perkara ini yang dilelang salah satunya adalah pembangunan jalan khusus, 

setahu khalayak umum, jalan adalah jalan umum, dan jalan khusus tersebut 

mempunyai nilai public, karena banyak yang akan terpengaruh. ; -----------------  

45. Menimbang bahwa pada tanggal 14 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV William Edward 

Daniel, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut 

(vide bukti B21);-----------------------------------------------------------------------------------  
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45.1  Bahwa debitur tetap menyatakan tidak pailit, dan pada saat di lapangan Tim 

Kurator tidak menemukan satu dokumen asset pun dari debitur, yang ada 

hanya proyek jalan dan rawa yang merupakan pekerjaan debitur. Untuk 

penguasaan fisik Tim Kurator membentuk tim untuk melakukan penguasaan 

fisik yang paling sentral adalah underpass. Tim Kurator juga melakukan upaya 

untuk melanjutkan pembuatan jalan tersebut. Jumlah dana yang masuk ke 

proyek tersebut hanya sekitar 10 Miliar rupiah, tanah yang digunakan untuk 

jalan dan pelabuhan sebagian besar adalah tanah milik negara yang haknya 

dilepaskan; ----------------------------------------------------------------------------------  

45.2 Bahwa sebelum lelang dilakukan Kurator melakukan aanwijzing dan 

menjelaskan terkait keadaan yang sebenarnya serta mengundang pihak lain 

untuk menilai (appraisal yang disumpah sebelum melakukam pekerjaan) 

berapa nilai proyek yang sebenarnya; --------------------------------------------------  

45.3 Bahwa kondisi riil pada saat itu tanah yang sudah dibebaskan seluas 50 ha 

untuk pelabuhan. Sedangkan jalan yang 22 Km sudah semuanya dibebaskan, 

tetapi ternyata ada gugatan dari pihak-pihak yang merasa sebagai pemilik 

lahan; ----------------------------------------------------------------------------------------  

46. Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II PT Horizon Asia 

Resources/IndoNRG Group, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh 

informasi sebagai berikut (vide bukti B22); ---------------------------------------------------  

46.1 Bahwa pada dasarnya PT Horizon Asia Resources (PT HAR) mengikuti 

pelelangan atas boedel pailit milik PT Anugerah Tapin Persada dikarenakan 

sejak memulai bisnis tahun 2007 PT HAR mengalami kendala infrastruktur 

terutama pelabuhan sedangkan boedel pailit yang akan dilelang terdapat 

pelabuhan di dalamnya; -------------------------------------------------------------------  

46.2 Bahwa proses pelaksanaan pelelangan terjadi secara wajar antara PT HAR 

dengan PT Bara Multi Pratama saling menaikkan harga limit lelang; -------------  

46.3 Bahwa perwakilan PT HAR yang akan mengikuti proses pelaksanaan lelang 

tidak mengetahui adanya pertemuan yang terjadi sehari sebelum lelang 

dilaksanakan; -------------------------------------------------------------------------------  
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47. Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V Imran Satria 

Kristianto, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai 

berikut (vide bukti B23);  ------------------------------------------------------------------------  

47.1 Bahwa pada dasarnya kurator ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dan disumpah, 

kemudian diberi wewenang untuk menjual harta pailit jika tidak terdapat 

perdamaian dan terjadi insolvensi;  -----------------------------------------------------  

47.2 Bahwa ralat terhadap pengumuman bukanlah ralat terhadap nilai uang jaminan 

karena jumlahnya 50% sehingga secara otomatis nilai uang jaminan ikut naik, 

ralat tersebut dikarenakan kesalahan penulisan semata;  ----------------------------  

47.3 Bahwa pada dasarnya yang mempailitkan PT Anugerah Tapin Persada adalah 

PT Horizon Asia Resources Ltd. Yang berada di Singapura dan yang memiliki 

saham di PT Anugerah Tapin Persada bukan PT Horizon Asia Resources yang 

berada di Indonesia;  ----------------------------------------------------------------------  

47.4 Bahwa pada dasarnya kurator mengajukan appraisal, namun yang menentukan 

nilai limitnya adalah kurator, dasar perhitungannya adalah kurator harus 

menjual dengan nilai setinggi-tingginya dan tidak menjual dibawah harga 

appraisal;  -----------------------------------------------------------------------------------  

48. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau 

Dokumen (vide bukti B26); ----------------------------------------------------------------------  

49. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa Surat 

dan atau Dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator berdasarkan yang 

tercantum dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------------  

50. Menimbang bahwa para Terlapor tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan 

atau dokumen kepada Majelis Komisi; --------------------------------------------------------  

51. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Notaris Marthen Aliunir, 

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide 

bukti B27);  -----------------------------------------------------------------------------------------  

51.1 Bahwa saudara Nanang dan saudara Lucky datang dan menghadap kepada 

saksi selaku notaris, kemudian saksi menuangkan apa yang disampaikan oleh 
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Saudara Nanang dan Saudara Lucky kemudian mereka membubuhkan 

tandatangannya disertai identitasnya;  --------------------------------------------------  

51.2 Bahwa terdapat dua akta yang dibuat oleh Saksi yaitu pada tanggal 28 Oktober 

2010 dibuat akta No. 47 dan akta No. 60 tertanggal 30 Oktober 2010;  -----------  

52. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan 

yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B28); -  

53. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang 

pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti A188): -----------------------  

53.1 Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya serta berdasarkan 

data-data yang diperoleh selama proses persidangan  ditemukan adanya 

dugaan persekongkolan dalam pelelangan boedel pailit milik PT Anugrah 

Tapin Persada yang terbukti berdasarkan hal-hal berikut: ------------------------ 

53.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; ---------------------- 

53.3 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya 

pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Tim 

Investigator melihat unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 sebagai berikut: --------------------------------------------------------- 

53.3.1 Pelaku Usaha; --------------------------------------------------------------- 

53.3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 

angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 

orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam 

bidang ekonomi; ------------------------------------------------- 

53.3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini 

adalah  Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI; ------------ 
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53.3.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi;  

53.3.2 Bersekongkol Dengan Pihak Lain Untuk Mengatur Dan Atau 

Menentukan Pemenang Tender; ---------------------------------------- 

53.3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan 

Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara 

apapun dalam upaya memenangkan peserta tender 

tertentu; ----------------------------------------------------------- 

53.3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain 

adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat 

dalam proses tender yang melakukan persekongkolan 

tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau 

subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender 

tersebut;------------------------------------------------------------ 

53.3.2.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 

3 (tiga) bentuk, yaitu:-------------------------------------------- 

53.3.2.3.1. Persekongkolan horizontal adalah 

persekongkolan yang terjadi antara pelaku 

usaha atau penyedia barang dan jasa dengan 

sesama pelaku usaha atau penyedia barang 

dan jasa pesaingnya;------------------------------ 

53.3.2.3.2. Persekongkolan vertikal adalah 

persekongkolan yang terjadi antara salah satu 

atau beberapa pelaku usaha atau penyedia 

barang dan jasa dengan panitia tender atau 

panitia lelang atau pengguna barang dan jasa 

atau pemilik atau pemberi pekerjaan;----------- 

53.3.2.3.3. Gabungan dari persekongkolan horizontal dan 

vertikal adalah persekongkolan antara panitia 
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tender atau panitia lelang atau pengguna 

barang dan jasa atau pemilik atau pemberi 

pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau 

penyedia barang dan jasa;------------------------ 

53.3.2.4 Bahwa berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan 

tersebut, maka Tim Investigator menilai adanya 

persekongkolan horizontal yang dilakukan antara Terlapor 

I, Terlapor II, Terlapor VI, dengan cara adanya hubungan 

di antara PT Bara Multi Pratama dengan PT Horizons 

Asia Resources yang merupakan anak perusahaan dari 

IndoNRG Group mengakibatkan adanya persaingan semu 

dalam proses lelang perkara a quo;---------------------------- 

53.3.2.5 Bahwa berkaitan dengan tindakan Terlapor III, yang tetap 

melaksanakan proses pelelangan meskipun terdapat 

kekurangan persyaratan yaitu ketiadaan SKT/SKPT/SKPT 

sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 12 Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 9 ayat (1) 

Peraturan Direktorat Jenderal Nomor PER-02/PL/2006 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yang pada 

intinya KP2LN wajib meminta SKT/SKPT/SKPT dari 

Kantor Pertanahan setempat;----------------------------------- 

53.3.2.6 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan 

pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender terpenuhi;----------------------------------- 

53.3.3 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;--------------------------------- 

53.3.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak 

sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan 

antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi 

dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan 
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dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha;--------------------------------- 

53.3.3.2 Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh 

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor 

V, Terlapor VI, pada lelang  perkara a quo sebagaimana 

merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;----------------- 

53.3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak 

sehat terpenuhi.--------------------------------------------------- 

54. Menimbang bahwa Terlapor I PT Bara Multi Pratama menyerahkan Kesimpulan 

Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti 

T19): ------------------------------------------------------------------------------------------------  

54.1 Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas seluruh kesimpulan Investigator, 

kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlapor I; ----------------------------------  

54.2 Bahwa Terlapor I menolak kesimpulan investigator yang menerangkan 

pengertian lelang dalam perkara a quo masuk dalam pengertian sebagaimana 

dimaksud dengan tender sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 serta sebagaimana diatur dalam Vendu Reglement 

maupun Peraturan Menteri Keuangan, dalam pelaksanaan tender bukan 

termasuk lingkup pelayanan dalam pelaksanaan tugas pejabat lelang; ---------  

54.3 Bahwa mengenai pertemuan sebelum lelang, Terlapor I tidak mengetahui 

dan sama sekali tidak mengetahui pertemuan tersebut. Hal ini juga sudah 

dibuktikan dari bukti yang disampaikan Terlapor I pada pemeriksaan di 

KPPU, dimana wakil atau kuasa Terlapor I yang mengikuti lelang tersebut 

baru tiba di Banjarmasin setelah adanya pertemuan yang dikemukakan oleh 

Investigator; ------------------------------------------------------------------------------  

54.4 Bahwa pemegang saham Terlapor I adalah Junaidi Surya dan Suryadi, dan 

tidak pernah ada perusahaan IndoNRG Group dan atau affiliasinya yang 

menjadi pemegang saham ataupun Dewan Komisaris dan Direksi di Terlapor 

I, sehingga dalil persaingan semu yang dikemukakan oleh Investigator tidak 

terbukti; ---------------------------------------------------------------------------------- 
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55. Menimbang bahwa Terlapor II PT Horizon Asia Resources/IndoNRG Group 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal 

sebagai berikut (vide bukti T18):  ---------------------------------------------------------------  

55.1  Bahwa Terlapor II menolak seluruh kesimpulan Investigator, kecuali terhadap 

hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Terlapor II; ----------------------------------  

55.2 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha 

mengenai tender dan Pasal 1 Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908, 

staatsblad 1908:189 sebagaimana terakhir diubah dengan staatsblad 1941:3 Jo. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk 

pelaksanaan lelang, maka sangatlah berbeda antara lelang dengan tender 

sebagaimana juga keterangan yang dikemukakan Direktur Lelang Kementerian 

Keuangan, sehingga Terlapor menolak kesimpulan Investigator yang 

menyamakan antara tender dengan lelang, terlebih lagi dalam konteks lelang 

kepailitan; -----------------------------------------------------------------------------------  

55.3 Bahwa proses pelaksanaan lelang boedel pailit telah berjalan sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan Lelang, sehingga tidak 

ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan lelang;--------------------------------  

55.4 Bahwa dalam hal terdapat afiliasi antara peserta lelang, Undang-Undang 

Kepailitan dan Peraturan Lelang tidak melarang mengenai hal tersebut, terlebih 

dalam Undang-Undang Persaingan Usaha tidak pernah didefinisikan apa yang 

dimaksud dengan afiliasi; ---------------------------------------------------------------- 

55.5 Bahwa persekongkolan yang dituduhkan oleh investigator dalam perkara aquo 

hanya bersifat dugaan bukan merupakan fakta hukum, investigator tidak 

pernah dapat membuktikan atau setidak-tidaknya menunjukkan bagaimana 

proses persekongkolan dilaksanakan; -------------------------------------------------- 

56. Menimbang bahwa Terlapor III Samsuddin menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T16): --  

56.1 Ahli-ahli yang diajukan oleh invetigator tidak ada yang secara jelas dan terang 

memperlihatkan dan/atau menerangkan bahwa tindakan Terlapor IV dan 

Terlapor V selaku kurator PT ATP dalam pelelangan harta boedel pailit PT 

ATP tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran sebagaiman yang dimaksud 

dalam undang-undang persaingan usaha; ----------------------------------------------  
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56.2 Bahwa Terlapor III diduga bersekongkol dengan Terlapor IV dan Terlapor V 

perihal singkatnya waktu penetapan lelang, hal tersebut tidak benar 

dikarenakan berdasarkan peraturan DJKN tentang Standar Operasional 

Prosedur menyatakan, “setelah permintaan lelang diterima lengkap, maka 

maksimal satu hari setelah itu penetapan hari lelang sudah ditetapkan”; ----------  

56.3 Bahwa ralat yang dilakukan bukanlah ralat terhadap besarnya uang jaminan 

sebagaimana yang dimaksud pasal 28 ayat 3 huruf (a) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 melainkan ralat terhadap besarnya harga 

limit; -----------------------------------------------------------------------------------------  

56.4 Bahwa syarat khusus mengenai surat pernyataan dari balai harta 

peninggalan/kurator yang ditetapkan akan bertanggung jawab apabila terjadi 

gugatan perdata atau tuntutan pidana berdasarkan pasal 6 angka 4 huruf c PER-

02/PL/2006; ------------------------------------------------------------------------------- 

56.5 Bahwa persyaratan SKT/SKPT dalam pelelangan tanah atau tanah dan 

bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 PER-02/PL/2006 hanya 

berlau pada pelaksanaan lelang berupa tanah atau tanah dan bangunan 

sedangkan objek lelang dalam perkara ini merupakan lelang proyek jadi tidak 

wajib melampirkan SKT/SKPT sebagai persyaratan; ------------------------------- 

56.6 Bahwa pertemuan yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor 

V di hotel Rattan inn bukan untuk mengatur pemenang lelang melainkan dalam 

rangka koordinasi bagaimana menyikapi adanya informasi demonstrasi oleh 

massa pada lelang besoknya yang kami terima dari kepolisian; ------------------- 

56.7 Bahwa pada dasarnya angka 1,5 milyar merupakan kenaikan yang cukup besar, 

dan kenaikan angka 1,5 milyar bukanlah hal yang dilarang dan tidak patut; ----- 

57. Menimbang bahwa Terlapor IV William Edward Daniel dan Terlapor V Imran Satria 

Kristianto menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat 

hal-hal sebagai berikut (vide bukti T17): ------------------------------------------------------  

57.1 Saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak investigator pernyataan-pernyataan 

yang diberikan dalam sidang pemeriksaan tidak benar dan mengada-ada. Saksi 

Hendra (pejabat lelang) membenarkan Ralat pengumuman lelang yang 

dilakukan oleh Terlapor IV dan Terlapor V; ------------------------------------------ 
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57.2 Ahli-ahli yang diajukan oleh invetigator tidak ada yang secara jelas dan terang 

memperlihatkan dan/atau menerangkan bahwa tindakan Terlapor IV dan 

Terlapor V selaku kurator PT ATP dalam pelelangan harta boedel pailit PT 

ATP tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran sebagaiman yang dimaksud 

dalam undang-undang persaingan usaha; --------------------------------------------- 

57.3 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V tidak termasuk dalam unsur pelaku usaha 

mengingat Terlapor IV dan Terlapor V tidak menyelenggarakan berbagai 

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi melainkan melakukan pengurusan 

dan/atau pemberesan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas; ------- 

57.4 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V tidak pernah menyepakati suatu hal apapun 

dengan pihak manapun, untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang 

karena pelaksanaan lelang dilangsungkan secara terbuka untuk umum; ---------- 

57.5 Bahwa penjualan harta pailit melalui lelang adalah merupakan suatu eksekusi 

harta pailit untuk dijual dengan harga setinggi-tingginya dan bukan merupakan 

suatu tender pengadaan barang. Penjualan lelang bukanlah satu-satunya cara 

penjualan harta pailit; -------------------------------------------------------------------- 

58. Menimbang bahwa Terlapor VI PT Indo Jaya Multi Energy tidak menyerahkan 

Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan 

berakhir; --------------------------------------------------------------------------------------------  

59. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi 

menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi 

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 28/KMK/Kep/VIII/2011  

tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011, yaitu 

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 

Agustus 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011 (vide bukti A141); -------------  

60. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, 

Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan 

Komisi Nomor 180/KPPU/Kep/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 (vide bukti A142); ----------------------------  

61. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor;-------------------------------- 
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62. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan 

perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 

74/KPPU/Pen/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Musyawarah Majelis Komisi 

Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 (vide bukti A184); ---------------------------------------  

63. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 215/KPPU/Kep/X/2011 tanggal 12 Oktober 

2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah 

Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 (vide bukti A185); --------------------   

64. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan 

Musyawarah Majelis kepada para Terlapor; --------------------------------------------------  

65. Menimbang bahwa untuk melaksanakan pembacaan putusan perkara Nomor 

04/KPPU-L/2011, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 

241/KPPU/Kep/XI/2011 tanggal 17 November 2011 tentang penugasan anggota 

komisi sebagai Majelis Pengganti dalam Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 

04/KPPU-L/2011 (vide bukti A188); ---------------------------------------------------------- 

66. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis 

Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil 

putusan; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

TENTANG HUKUM 

 

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing 

Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para 

Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor,   

Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara 

berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor 

dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis 

Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu:  -------------------------------------------  

1. Tentang Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------------------------------  

2. Tentang Identitas Para Terlapor; ------------------------------------------------------------  
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3. Tentang Objek Perkara; ------------------------------------------------------------------------  

4. Tentang Persekongkolan Horizontal; ---------------------------------------------------------  

5. Tentang Persekongkolan Vertikal; ------------------------------------------------------------  

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; --------------------------------------  

7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; --------------------------------------------------------  

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ------------------------------  

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ------------------------------------------------------  

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ------------------------------------------------------  

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; --------------------------  

1. Tentang Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan 

bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh 

Para Terlapor sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------  

1.1. Bahwa terdapat pertemuan di Hotel Rattan Inn sebelum proses lelang yang 

dimaksudkan untuk membahas rencana adanya demonstrasi pada saat proses 

lelang berlangsung, pertemuan tersebut dihadiri oleh Samsuddin (Kepala 

KPKNL), Kurator (William Edward Daniel, dan Satria Iman Kristanto) beserta 

staf Kurator;----------------------------------------------------------------------------------- 

1.2. Bahwa seharusnya segala kegiatan yang terkait dengan proses lelang seharusnya 

dilaksanakan  di kantor  KPKNL Banjarmasin;------------------------------------------  

1.3. Dengan demikian patut diduga pertemuan dimaksud untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang lelang;-------------------------------------------------------------- 

1.4. Pada proses pelaksanaan lelang perkara ini, SKT/SKPT yang menjadi salah satu 

persyaratan lelang ini belum terbit akan tetapi proses lelang tetap dilaksanakan 

oleh KPKNL Banjarmasin; ---------------------------------------------------------------- 

1.5. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1)  Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 

40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan: 

”Pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan 

SKT/SKPT dari Kantor Pertanahan setempat”.;----------------------------------------- 

1.6. Apabila SKT/SKPT belum terbit sampai dengan proses lelang maka pejabat 

lelang wajib membatalkan pelaksanaan lelang tersebut, sehingga dengan demikian 

lelang tersebut tidak seharusnya dilanjutkan;--------------------------------------------- 
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1.7. Dalam lelang perkara ini telah terjadi perubahan/ralat dalam pengumuman lelang 

yang diterbitkan di harian lokal Banjarmasin Post pada tanggal 27 April 2010 

yang meralat nilai limit lelang dan jaminan lelang;-------------------------------------- 

1.8. Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 

40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan: ”ralat tidak 

diperkenankan dilakukan terhadap hal sebagai berikut: a. Menaikkan besarnya 

uang jaminan penawaran lelang”;--------------------------------------------------------- 

1.9. Apabila ada perubahan nilai limit dan nilai jaminan dalam pengumuman lelang 

maka pejabat lelang wajib membatalkan lelang tersebut.------------------------------- 

2. Tentang Identitas Para Terlapor; --------------------------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----------  

2.1 Terlapor I, PT Bara Multi Pratama, yang beralamat kantor di Menara Kadin 

Lt. 30/P, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Kelurahan Kuningan Timur, 

Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, merupakan badan usaha berbentuk badan 

hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 72 tanggal 19 

November 2009 yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn di 

Tangerang dan telah mengalami perubahan anggaran dasar yang terakhir 

berdasarkan Akta Nomor 101 tanggal 20 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris 

dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan dan pertambangan;-----  

2.2 Terlapor II, PT Horizons Asia Resources/IndoNRG Group yang beralamat 

kantor di Jalan Suryopranoto Nomor 1-9, Blok B/20, Kelurahan Petojo Selatan, 

Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, merupakan badan usaha berbentuk badan 

hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 3 

Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Kun Hidayat, SH di Jakarta dengan 

kegiatan usaha di bidang kontraktor pertambangan umum;---------------------------- 

2.3 Terlapor III, Samsuddin, S.H. yang beralamat kantor di Jalan Pramuka Nomor 

7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70249 - Telepon 0511-4281286/ 4281287, 

Faksimile 0511-4281261, merupakan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin yang bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pelelangan boedel pailit PT Anugerah Tapin Persada (dalam 

pailit) berupa Proyek Jalan Khusus Tambang sepanjang kurang lebih 28,6 km 

(dua puluh delapan koma enam kilometer) dan pelabuhan khusus batubara seluas 
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kurang lebih sekitar 50 ha (lima puluh hektar) beserta sarana pelengkapnya yang 

terletak di Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan;---------------------------- 

2.4 Terlapor IV, William Edward Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL. yang 

beralamat kantor di Menara Rajawali Lantai. 10, Jalan Mega Kuningan Lot #5.1 

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, merupakan Kurator PT Anugerah Tapin 

Persada (dalam pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga 

Nomor 56/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 9 November 2009 dan 

yang bersangkutan telah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM Republik 

Indonesia dengan Nomor Kurator C.HT.05.15-48 tanggal 20 Februari 2006;-------  

2.5 Terlapor V, Imran Satria Kristanto, S.H., LL.M. yang beralamat kantor di 

Menara Rajawali Lantai. 10, Jalan Mega Kuningan Lot #5.1 Kawasan Mega 

Kuningan, Jakarta 12950, merupakan Kurator PT Anugerah Tapin Persada (dalam 

pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 

56/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 9 November 2009 dan yang 

bersangkutan telah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM Republik 

Indonesia dengan Nomor Kurator C.HT.05.14-04 tanggal 13 Februari 2001;-------  

2.6 Terlapor VI, PT Indo Jaya Multi Energy, yang beralamat kantor di Sampoerna 

Strategic Square – South Tower Lt. 26, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, 

RT 003/004, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 

12930, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang 

didirikan berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 11 Februari 2008 yang dibuat oleh 

Notaris Kun Hidayat, SH di Jakarta dengan kegiatan usaha di bidang pembangkit 

listrik, pertambangan dan perdagangan;--------------------------------------------------- 

3. Tentang Objek Perkara;--------------------------------------------------------------------------  

3.1 Obyek Perkara adalah Pelelangan boedel pailit PT Anugerah Tapin Persada 

(dalam pailit) berupa proyek Jalan Khusus Tambang sepanjang kurang lebih 28,6 

km (dua puluh delapan koma enam kilometer) dan pelabuhan khusus batubara 

seluas kurang lebih sekitar 50 ha (lima puluh hektar) beserta sarana 

pelengkapnya yang terletak di Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan 

(Proyek Jalan Khusus Tambang dan Pelabuhan);--------------------------------------- 

3.2 Bahwa Terlapor I dalam kesimpulannya menolak kesimpulan investigator yang 

menerangkan pengertian lelang dalam perkara a quo masuk dalam pengertian 
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sebagaimana dimaksud dengan tender sebagaimana diatur dalam pasal 22 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta sebagaimana diatur dalam Vendu 

Reglement maupun Peraturan Menteri Keuangan, dalam pelaksanaan tender 

bukan termasuk lingkup pelayanan dalam pelaksanaan tugas pejabat lelang; ------  

3.3 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan, berdasarkan penjelasan 

Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha mengenai tender dan Pasal 1 Vendu 

Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908, Staatsblad 1908:189 sebagaimana 

terakhir diubah dengan Staatsblad 1941:3 Jo. Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, maka sangatlah 

berbeda antara lelang dengan tender sebagaimana juga keterangan yang 

dikemukakan Direktur Lelang Kementerian Keuangan, sehingga Terlapor 

menolak kesimpulan Investigator yang menyamakan antara tender dengan 

lelang, terlebih lagi dalam konteks lelang kepailitan; ----------------------------------  

3.4 Bahwa menurut Ahli dalam hal lelang maupun tender terdapat persaingan 

diantara pelaku usaha atau individu untuk mendapatkan sesuatu, bisa barang, 

jasa, atau pekerjaan, didalam istilah ilmiah, lelang atau tender ini termasuk ke 

dalam istilah bid rigging, dan di dalam praktek internasional, di AS dan negara-

negara yang tergabung di dalam OECD, pengertian tender ini termasuk juga 

lelang dan hal ini merupakan kewenangan lembaga persaingan; ---------------------  

3.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

dinyatakan bahwa persekongkolan tender dapat dilakukan melalui kesepakatan-

kesepakatan dengan jangkauan perilaku yang luas antara lain mencakup 

manipulasi lelang. Oleh karena itu, pengertian tender tersebut mencakup tawaran 

mengajukan harga untuk:------------------------------------------------------------------- 

3.5.1.1 Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;-------------------------- 

3.5.1.2 Mengadakan barang dan atau jasa;------------------------------------------- 

3.5.1.3 Membeli suatu barang dan atau jasa;----------------------------------------- 

3.5.1.4 Menjual suatu barang dan atau jasa.------------------------------------------ 

Oleh karena itu, ruang lingkup penerapan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

1999 tersebut adalah tender atau penawaran mengajukan harga yang dapat 

dilakukan melalui:---------------------------------------------------------------------------- 

- Tender Terbuka;----------------------------------------------------------------------- 
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- Tender Terbatas;----------------------------------------------------------------------- 

- Pelelangan Umum; atau--------------------------------------------------------------- 

- Pelelangan Terbatas.------------------------------------------------------------------ 

3.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

dan mempertimbangkan keterangan ahli, Majelis Komisi berpendapat bahwa 

lelang termasuk dalam definisi tender;--------------------------------------------------- 

3.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai KPPU berwenang untuk 

memeriksa perkara a quo sesuai dengan kewenangan KPPU yang diatur didalam 

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.--------------------------------------- 

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;----------------------------------------------------------  

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, 

persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan 

horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan 

horizontal dan vertikal; ----------------------------------------------------------------------  

4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan 

yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama 

pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal 

adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha 

atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau 

pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan 

gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara 

panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik 

atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan 

jasa; --------------------------------------------------------------------------------------------  

4.3 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan 

horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; ---------------   

4.3.1 Tentang Kepemilikan silang dan kesamaan personil diantara para peserta 

lelang; ----------------------------------------------------------------------------------  

4.3.1.1 Bahwa diduga terdapat kepemilikan silang dan kesamaan personil 

diantara PT. Bara Multi Pratama, PT. Horizon Asia Resources 

(Indo NRG Group), dan PT. Indo Jaya Multi Energi;----------------  
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4.3.1.2 Bahwa dalam pembelaannya PT. Horizon Asia Resources 

menyatakan dalam hal terdapat afiliasi antara peserta lelang, 

Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan Lelang tidak melarang 

mengenai hal tersebut, terlebih dalam Undang-Undang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak 

pernah didefinisikan apa yang dimaksud dengan afiliasi; -----------  

4.3.1.3 Bahwa dalam pembelaannya PT. Bara Multi Pratama menyatakan  

pemegang saham PT. Bara Multi Pratama adalah Junaidi Surya 

dan Suryadi, dan tidak pernah ada perusahaan IndoNRG Group 

dan atau affiliasinya yang menjadi pemegang saham ataupun 

Dewan Komisaris dan Direksi di PT. Bara Multi Pratama, 

sehingga dalil persaingan semu yang dikemukakan oleh 

Investigator tidak terbukti; -----------------------------------------------  

4.3.1.4 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menilai adanya 

persekongkolan horizontal yang dilakukan antara Terlapor I, 

Terlapor II, Terlapor VI, dengan cara adanya hubungan diantara 

PT Bara Multi Pratama dengan PT Horizons Asia Resources yang 

merupakan anak perusahaan dari IndoNRG Group mengakibatkan 

adanya persaingan semu dalam proses lelang perkara a quo; -------  

4.3.1.5 Bahwa dalam skema kepemilikan dan pengurus yang terdapat 

dalam kesimpulan Investigator, terdapat kesamaan personil 

diantara Terlapor II dan Terlapor VI, yakni atas nama Irwan 

Samudera; ------------------------------------------------------------------  

4.3.1.6 Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak didapatkan penjelasan 

yang memadai dan cukup komprehensif terkait bentuk dari 

afiliasi terkait hubungan diantara Terlapor I, Terlapor II, dan 

Terlapor VI; ----------------------------------------------------------------  

4.3.1.7 Bahwa didalam akta pendirian Terlapor I, Terlapor II, dan 

Terlapor VI tidak ditemukan adanya kesamaan kepemilikan 

diantara ketiganya; --------------------------------------------------------  
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4.3.1.8 Bahwa adanya kesamaan kepemilikan bukan merupakan bentuk 

persekongkolan ketika tidak disertai perilaku anti persaingan 

yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI; -----  

4.3.1.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam proses pemeriksaan 

tidak didapatkan penjelasan yang memadai dan cukup 

komprehensif terkait kesamaan personil, yakni atas nama Iwan 

Samudera yang merupakan pengurus Terlapor II dan Terlapor VI;  

4.3.1.10 Bahwa Majelis Komis berpendapat dalam proses pemeriksaan 

tidak didapatkan penjelasan yang memadai dan cukup 

komprehensif terkait bentuk dari afiliasi terkait hubungan 

diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI; --------------------  

4.3.1.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesamaan kepemilikan dan 

kesamaan kepengurusan serta bentuk afiliasi terkait proses lelang 

dalam perkara a quo harus disertai dan dibuktikan mengenai 

perilaku diantara para Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI 

yang diduga bersekongkol; ----------------------------------------------  

4.3.1.12 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai bahwa tidak 

ditemukan bukti terkait dugaan persekongkolan horisontal 

diantara  Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI; -------------------  

5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -------------------------------------------------------------  

5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah 

persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau 

penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna 

barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------------------------------  

5.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan 

vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; ------------------   

5.3 Tentang Perubahan Nilai Limit;--------------------------------------------------------- 

5.3.1 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator pada pokoknya menjelaskan 

adanya perubahan nilai limit dengan penjelasan sebagai berikut: 

berdasarkan pengumuman pada harian Banjarmasin Post Tanggal 27 

April 2010, memuat harga limit lelang Rp.70.100.000.000,- dengan uang 

Jaminan Rp.35.000.000.000.  Selanjutnya pada tanggal 28 April 2010 
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dilakukan ralat pengumuman lelang pada harian Banjarmasin Post 

menjadi harga limit lelang Rp.90.000.000.000,- dengan uang jaminan 

Rp.45.000.000.000;---------------------------------------------------------------- 

5.3.2 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator menyatakan Terlapor IV 

melakukan ralat nilai limit pada harian sore Suara Pembaharuan (terbitan 

sore) pada tanggal 27 April 2010 dengan persetujuan Kepala KPKNL 

Banjarmasin;------------------------------------------------------------------------ 

5.3.3 Bahwa adanya perubahan nilai limit terjadi karena ada kesalahan 

pengetikan dari pihak William Edward Daniel, S.E., S.H., L.LM., M.BL 

dan Satria Imran Kristanto, S.H., L.LM selaku Kurator dalam pengetikan 

yang disampaikan ke koran lokal. William Edward Daniel, S.E., S.H., 

L.LM., M.BL dan Satria Imran Kristanto, S.H., L.LM selaku Kurator  

selanjutnya melakukan ralat nilai limit pada harian sore Suara 

Pembaharuan (terbitan sore) pada tanggal 27 April 2010 dengan 

persetujuan Kepala KPKNL Banjarmasin;------------------------------------- 

5.3.4 Bahwa Ahli berpendapat terkait dengan perubahan nilai limit, bukan 

diperbolehkan tetapi tidak dilarang. Basisnya adalah nilai uang jaminan 

yang baru pun masih dalam kisaran batas dibawah 50%;--------------------- 

5.3.5 Bahwa Ahli berpendapat ketentuan dibuat berdasarkan ceteris paribus. 

Perubahan nilai uang jaminan diperbolehkan apabila hal tersebut terjadi 

karena naiknya nilai limit. Hal tersebut tidak menimbulkan barrier to 

entry terhadap peserta lelang yang lain karena ralatnya diumumkan 

dengan layak;----------------------------------------------------------------------- 

5.3.6 Bahwa dalam proses pemeriksaan Terlapor IV dan Terlapor V 

menyatakan bahwa pengumuman lelang dilakukan pada dua harian yang 

berbeda, yakni harian Banjarmasin Pos yang terbit pagi tertanggal 27 

April 2010 dan harian Suara Pembaharuan yang terbit sore hari 

tertanggal 27 April 2010;--------------------------------------------------------  

5.3.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat ralat yang dilakukan oleh Terlapor 

IV dan Terlapor V terkait nilai limit merupakan ralat terhadap 

pengumuman yang dimuat pada harian Banjarmasin Pos pada penerbitan 
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tanggal 27 April 2010 yang diralat pada penerbitan hari berikutnya 

tertanggal 28 April 2010;---------------------------------------------------------- 

5.3.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kewajiban mengumumkan proses 

lelang oleh Terlapor IV dan Terlapor V telah memenuhi syarat dengan 

melihat pengumuman pada harian Suara Pembaruan yang terbit sore 

tertanggal 27 April 2010;---------------------------------------------------------- 

5.3.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pengumuman pada harian Suara 

Pembaruan tersebut telah memberikan informasi yang cukup kepada 

khalayak umum dan juga calon peserta lelang terkait informasi tentang 

lelang yang akan diselenggarakan;----------------------------------------------- 

5.3.10 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Ahli sebagaimana 

diuraikan di atas yang menyatakan, bahwa perubahan nilai diperbolehkan 

apabila hal tersebut terjadi karena naiknya nilai limit, dan tidak ada entry 

barrier terhadap peserta lelang yang lain karena ralat terhadap nilai limit 

tersebut diumumkan secara layak;----------------------------------------------- 

5.3.11 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai bahwa perubahan nilai 

limit tidak dilarang karena nilai uang jaminan masih dalam kisaran 50% 

dari nilai limit sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

40/PMK.07/2006, dan bukan merupakan persekongkolan vertikal untuk 

menfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang lelang;---------------------------- 

5.4 Tentang SKT/SKPT;----------------------------------------------------------------------- 

5.4.1 Bahwa dalam pelaksanaan lelang, SKT/SKPT yang menjadi syarat 

sahnya lelang belum ada pada saat pelaksanaan lelang tanggal 26 Mei 

2010;--------------------------------------------------------------------------------- 

5.4.2 Bahwa SKT/SKPT yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tapin baru diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2010 setelah 

proses lelang selesai dilaksanakan;---------------------------------------------- 

5.4.3 Bahwa menurut keterangan Ahli, lelang boedel pailit adalah lelang 

proyek maka tidak memerlukan adanya SKT/SKPT. Karena proyek 

merupakan suatu hak maka dalam lelang ini tidak diwajibkan adanya 

SKPT;-------------------------------------------------------------------------------- 
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5.4.4 Bahwa pengaturan mengenai SKT/SKPT diatur dalam Pasal 12 Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal 

Nomor PER-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, 

yang pada intinya KPKNL wajib  meminta SKT/SKPT dari Kantor 

Pertanahan setempat;-------------------------------------------------------------- 

5.4.5 Bahwa konsekuensi dari tidak adanya SKT/SKPT, maka dalam Pasal 14 

ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang wajib melakukan 

pembatalan lelang;----------------------------------------------------------------- 

5.4.6 Bahwa menurut keterangan Ahli bahwa lelang boedel pailit adalah lelang 

proyek maka tidak memerlukan adanya SKT/SKPT, dan karena proyek 

merupakan suatu hak maka dalam lelang ini tidak diwajibkan adanya 

SKPT, yang harus ada SKPT apabila yang menjadi objek lelang adalah 

tanah;--------------------------------------------------------------------------------- 

5.4.7 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Ahli 

sebagaimana diuraikan di atas bahwa lelang boedel pailit adalah lelang 

proyek maka tidak memerlukan adanya SKT/SKPT, dan karena proyek 

merupakan suatu hak maka dalam lelang ini tidak diwajibkan adanya 

SKT/SKPT;------------------------------------------------------------------------- 

5.4.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai lelang boedel pailit 

adalah lelang proyek maka tidak memerlukan adanya SKT/SKPT, 

sehingga walaupun belum ada SKT/SKPT maka lelang tetap dapat 

dijalankan;--------------------------------------------------------------------------- 

5.5 Tentang adanya pertemuan sebelum lelang;------------------------------------------ 

5.5.1 Bahwa sebelum proses lelang boedel pailit dilaksanakan, pada tanggal 25 

Mei 2010 telah terjadi pertemuan Hotel Rattan Inn yang dihadiri oleh 

Kepala KPKNL, Pejabat Lelang, Tim Kurator, dan Tim Pengamanan;---- 

5.5.2 Bahwa pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas informasi 

rencana akan adanya demonstrasi/unjuk rasa pada saat proses lelang 

berlangsung pada tanggal 26 Mei 2010;---------------------------------------- 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERSEKONGKOLAN LELANG BOEDEL PAILIT 
PT ANUGERAH TAPIN PERSADA 
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nadia Pricillia Putri Paath



SALINAN         
 

halaman 33 dari 37 
 
 

5.5.3 Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas situasi keamanan lelang 

karena berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian bahwa akan ada 

demonstrasi pada saat proses pelelangan;--------------------------------------- 

5.5.4 Bahwa dalam proses pemeriksaan dan kesimpulan Investigator tidak 

terdapat penjelasan terkait dengan upaya persekongkolan untuk 

memenangkan pelaku usaha tertentu dalam proses lelang melalui 

pertemuan di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin Kalimantan Selatan pada 

tanggal 26 Mei 2010;-------------------------------------------------------------- 

5.5.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tidak ditemukan cukup 

bukti bahwa dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan untuk 

mengatur/menentukan pemenang tender;--------------------------------------- 

5.5.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bahwa pertemuan 

yang diadakan pada tanggal 26 Mei 2010 di Hotel Rattan Inn bukan 

merupakan bentuk persekongkolan vertikal untuk mengatur/menentukan 

pemenang tender;------------------------------------------------------------------- 

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999;  --------------------------------------  

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----  

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan 

atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat” -------------------------------------------------------------  

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan 

unsur-unsur sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------  

6.3 Unsur Pelaku Usaha; -----------------------------------------------------------------------  

6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam 

bidang ekonomi; ---------------------------------------------------------------------  
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6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT. Bara 

Multi Pratama, PT. Horizon Asia Resources, dan PT. Indo Jaya Multi 

Energi sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1., 

2.2, dan 2.6 di atas; ------------------------------------------------------------------   

6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; ---------------------               

6.4 Unsur Bersekongkol; -----------------------------------------------------------------------  

6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 

22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam 

Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah kerjasama 

yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif 

siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta 

tender tertentu; -----------------------------------------------------------------------  

6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat 

berupa: --------------------------------------------------------------------------------  

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; -------------------------------------  

b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan 

penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; ----------------------------  

c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ------------------  

d. menciptakan persaingan semu; -----------------------------------------------  

e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ---------  

f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau 

sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk 

mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; --------  

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau 

pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku 

usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;  -----------  

6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal 

sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan 

yang dilakukan oleh PT. Bara Multi Pratama, PT. Horizon Asia 

Resources, dan PT. Indo Jaya Multi Energi tidak memenuhi unsur 

persekongkolan karena tidak terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak 

atau lebih, yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan 
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tindakan penyesuaian dokumen berupa pengaturan harga penawaran dan 

pengaturan area yang dimenangkan dengan peserta  tender lainnya, serta 

menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender tersebut; -------  

6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal 

sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan 

yang dilakukan oleh Samsuddin, S.H. selaku kepala KPKNL 

Banjarmasin, dengan PT. Bara Multi Pratama, dan PT. Horizon Asia 

Resources tidak memenuhi unsur persekongkolan karena tidak terbukti 

terjadi tindakan menfasilitasi/mengatur untuk memenangkan PT. Bara 

Multi Pratama sebagai pemenang lelang; ----------------------------------------  

6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak terpenuhi; -------------  

6.5 Unsur Pihak Lain; --------------------------------------------------------------------------  

6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak 

Lain adalah:---------------------------------------------------------------------------  

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender 

yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai 

peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender 

tersebut” ------------------------------------------------------------------------------  

6.5.2 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah PT. Bara 

Multi Pratama, PT. Horizon Asia Resources, Samsuddin, S.H., William 

Edward Daniel, S.E., S.H., L.LM., M.BL, Satria Imran Kristanto, S.H., 

L.LM, PT. Indo Jaya Multi Energi sebagaimana dimaksud dalam Bagian 

Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.6 di atas. ----------------------------------------  

6.5.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi; -------------------------  

6.6 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -------  

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau 

menentukan pemenang lelang, maka Majelis Komisi tidak perlu menguraikan 

unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ---------------  

7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; ---------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi 

menyimpulkan bahwa tidak terbukti adanya Persekongkolan baik vertikal maupun 

horizontal yang dilakukan oleh PT. Bara Multi Pratama, PT. Horizon Asia Resources, 
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Samsuddin, S.H., William Edward Daniel, S.E., S.H., L.LM., M.BL, Satria Imran 

Kristanto, S.H., L.LM, PT. Indo Jaya Multi Energi dalam Pelelangan Boedel Pailit PT. 

Anugerah Tapin Persada (Pailit) di Propinsi Kalimantan Selatan; ---------------------------  

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;  ----------------------------  

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------------------  

8.1 Bahwa PT. Horizon Asia Resources, Samsuddin, S.H., William Edward Daniel, 

S.E., S.H., L.LM., M.BL, Satria Imran Kristanto S.H., L.LM, telah bersikap 

kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung;------------------------------------ 

8.2 Bahwa PT. Bara Multi Pratama, PT. Indo Jaya Multi Energi tidak kooperatif 

selama proses pemeriksaan berlangsung;------------------------------------------------- 

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;------------------------------------------------------- 

Majelis Komisi merekomendasikan untuk dilakukannya harmonisasi Peraturan 

Perundang-Undangan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Kementerian 

Keuangan dimana Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan proses lelang 

Kepailitan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Persaingan Usaha yang sehat..----------- 

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, 

serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1999, 

Majelis Komisi: --------------------------------------------------------------------------------------  

 

MEMUTUSKAN  

 

Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, 

dan Terlapor VI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ------------------------------------------------------------  

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada 

hari Rabu tanggal 2 November 2011 yang terdiri dari Dr. A.M. Tri Angraini, S.H., M.H. 

sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ir. Tresna P. 

Soemardi, S.E., M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di 

muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 
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November 2011 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H. 

sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H sebagai Anggota Majelis Komisi 

dan Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. sebagai Anggota Majelis Komisi 

Pengganti, dengan dibantu oleh Akbar Hariyadi, S.H. dan Aru Armando, S.H.  masing-

masing sebagai Panitera.  

Ketua Majelis Komisi, 

 

 

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. 

 

Anggota Majelis Komisi, 

Ttd. 

Dr. Sukarmi, S.H., M.H 

Anggota Majelis Komisi, 

Ttd. 

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi  

 

Panitera, 

Ttd. 

Akbar Hariyadi, S.H. 

Ttd 

Aru Armando, S.H. 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Plh. Sekretaris Jenderal 
Kepala Biro Penindakan 

 
 
 
 

Setyabudi Yulianto 
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