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BAB II 

KESIAPAN ATURAN TENDER DI INDONESIA MENGHADAPI  

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 

 

2.1Pengertian Dan Ruang Lingkup Tender  

Dalam hukum persaingan usaha salah satu hal yang menjadi obyek 

persekongkolan adalah persoalan/masalah tender, dimana pengertian tender atau 

lelang dapat diketemukan dalam berbagai sumber : 
22

 

1. Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya 

yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 

diselesaikannyaseluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 

2. Berdasarkan kamus hukum, tender atau Aanbestenden (to put out 

contract) adalah memborongkan pekerjaan/ menyuruh pihak lain untuk 

mengerjakan atau memborong pekerjaan pekerjaan seluruhnya atau 

sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat 

oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaab pemborongan itu dilakukan; 

3. Dalam penjelasan UU No. 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan 

harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-

barang atau untuk menyediakan jasa. 

4. Dalam praktek pengertian tender sama dengan pengertian lelang yang 

secara tidak langsung telah disebutkan dalan Keppres No.80 tahun 2003, 

misalnya dalam metode pemilihan penyedia barang/jasa, dapat dilakukan 

dengan cara pelelangan umum dan pelelangan terbatas. Dalam Keppres 

tersebut yang dimaksud dengan, pelelangan umum adalah metode 

                                                 
22

L. Budi Kagramanto, Larangan Persekongkolan Tender, Srikandi, Surabaya 2007, 

h.30. 
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pemilihan penyedia barang/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 metode 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. 

Jika pengertian tender atau lelang dari berbagai sumber ini disimpulkan, 

maka tender itu sendiri mempunyai cakupan yang lebih luas. Pengertian tender 

tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk : 

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; 

2. Mengadakan/menyediakan barang-barang dan atau jasa; 

3. Membeli barang dan atau jasa; 

4. Menjual barang dan atau jasa. 
23

 

 Tender ditawarkan oleh pengguna barang dan  jasa kepada pelaku usaha yang 

mempunyai kredibilitas dan kapabilitas berdasarkan alasan efektifitas dan 

efisiensi. Adapun alasan – alasan lain tender pengadaan barang dan jasa adalah:
24

 

1. Memperoleh penawaran terbaik untuk harga dan kualitas; 

2. Memberi Kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha yang 

memenuhi persyaratan untuk menawarkan barang dan jasanya, serta 

3. Menjamin transparasi dan akuntabilitas pengguna barang dan jasa 

kepada publik, khususnya pengadaan barang dan jasa di lembaga atau 

instansi pemerintah. 

                                                 
23

KPPU-RI, Pedoman Pasal 22, Loc.Cit. 

 
24

L, Budi Kagramanto,Loc.Cit. h.87. 
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 Dengan demikian ruang lingkup tender meliputi : 
25

 

1. Tawaran untuk mengajukan harga terendah untuk memborong suatu 

pekerjaan, seperti membangun atau merenovasi gedung pemerintah. 

2. Tawaran untuk mengajukan harga terendah untuk pengadaan barang, 

seperti memasok kebutuhan alat – alat tulis dan perlengkapan kantir di 

instansi pemerintah. 

3. Tawaran untuk  mengajukan harga terendah untuk menyediakan jasa 

seperti : jasa cleaningservice atau jasa konsultasi keuangan di lembaga 

pemerintah. 

4. Tawaran untuk mengajukan harga tertinggi seperti penawaran atau 

penjualan lelang barang – barang inventaris atau barang sitaan 

pemerintah yang perolehannya melanggar  

Tawaran disini dilakukan oleh pemilik kegiatan atau proyek, dimana 

pemilik dengan alasan keefektifan dan keefisienan memilih untuk menyerahkan 

kepada pihak lain yang memiliki kapabilitas untuk melaksanakan proyek atau 

kegiatan tersebut. Terdapat beberapa terminologi yang berbeda dalam 

menjelaskan pengertian tender , yakni pemborongan, pengadaan dan penyediaan. 

Ketiga terminologi tersebut menjadi pengertiab dasar dari tender, artinya dalam 

tender suatu pekerjaan meliputipemborongan, pengadaan, dan penyediaan.
26

Suatu 

pekerjaan atau proyek ditenderkan maka pelaku usaha yang menang dalam proses 

tender tersebut akan memborong, mengadakan, atau menyediakan barang atau 

                                                 
25

Ibid,  h.88. 

 
26

Yakub Adi Kristanto , Anilisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakterisitik 

Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender,Jurnal Hukum Bisnis,Gloria Juris, Vol.5/ No1, 

Jakarta 2005, h-21 
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jasa yang dikehendaki oleh pemilik pekerjaan kecuali ditentukan lain dalam 

perjanjian pemenang tender.
27

 

Dalam iklim berkompetisi, tender yang bertujuan untuk memperoleh 

pemenang paling tidak harus terdiri dari 2 (dua) atau lebih pelaku usaha sehingga 

ide dasar pelaksanaan tender berupa perolehan harga terendah dengan kualitas 

terbaik dapat tercapai.
28

 

2.2 Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia 

Tender dalam pelaksanaanya harus mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan 

barang/jasa yang adil, transparan, dan persaingan yang sehat agar tercapai 

persaingan yang kompetitif dan akhirnya diperoleh penawaran yang efisien. 

Pengadaan barang/jasa pada umumnya menyangkut jumlah uang yang sangat 

banyak dan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya melibatkan dana 

yang sangat besar yang berasal dari APBN/APBD yang apabila terjadi kecurangan 

dalam pelaksanaan kegiatannya akan dapat menimbulkan kerugian bagi 

Pemerintah dan Masyarakat. 

Di Indonesia sendiri praktek KKN dalam pengadaan barang/jasa masih 

menjadi masalah bagi pemerintah. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya 

menciptakan aturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan pengadaan 

barang/jasa tetap berjalan sesuai dengan prinsipnya dan mengurangi celah 

terjadinya KKN dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan 

                                                 
27

Ibid 

 
28

Ibid h. 44 – 45 
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barang/jasa yang  sesuai dengan aturan perundang-undangan akan memberi 

harapan baru untuk dunia persaingan usaha di Indonesia. 

2.2.1 Landasan Hukum Penyelenggaraan Tender Di Indonesia 

Tujuan utama pelaksanaan penawaran tender adalah memberikan 

kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga 

yang paling murah dengan output yang maksimal. 
29

Penyelenggaraan kegiatan 

tender yang dilakukan  oleh instansi pemerintah di Indonesia melandaskan pada 

beberapa peraturan yaitu :  

Undang – Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang – Undang Antimonopoli 

Didalam UU No.5/1999 tender disebutkan dalam Pasal 22 yang berbunyi : 

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

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat.”Penjelasan Pasal 22 UU No.5/1999  menyatakan 

bahwa Tender adalah  tawaran untuk mengajukan harga, untuk memborong suatu 

pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan 

jasa.Pengertian tender mencakup tawaran untuk mengajukan harga 

untukmemborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan 

atau jasa, membeli suatu barang dan atau jasa, menjual suatu barang dan atau 

jasa.
30

 

                                                 
29

A. M. Tri Anggraini, Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Persekongkolan 

Penawaran Tender, Artikel Hukum Perdata/Bisnis, ditulis pada 5 Agustus 2007,www.legalitas.org, 

tgl 24 April 2015 

 
30

KPPU-RI, Pedoman Pasal 22, Loc. Cit. 
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Ada berapa unsur – unsur yang terdapat dalam pasal yang telah disebutkan 

diatas. Hal tersebut diuraikan dalam pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 yang 

diterbitkan oleh KPPU. 

Adapun unsur – unsur yang terdapat dalam pasal 22 UU No.5/1999 adalah 

:
31

   

 Unsur pelaku usaha (Pasal 1 Angka 5 UU No.5/1999) 

 Pelaku usaha adalah setiap 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; 

 Unsur bersekongkol 

 Yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan 

oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara 

apapun dalam rangka memenangkan peserta tertentu. 

 Unsur pihak lain 

  Pengertian pihak lain dalam hal ini meliputi 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 subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. 

 Unsur mengatur dan menentukan pemenang tender 

 Mengatur dan atau mementukan pemenang tender adalah : “Suatu 

perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol 

yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya 

dan/atau untuk memenangkan peserta tertentu dengan berbagai 

cara”.Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain 

dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, 

keuangan, spesifikasi, proses tender  dan sebagainya.  

                                                 
31

Ibid, h.7-12 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERATURAN TENDER DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA 
MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 

PRAHARANI ELOK P.W



18 

 

 

 

 Unsur persaingan usaha tidak sehat 

 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.” 

 Dengan diberlakukannya UU No.5/1999, diharapkan pemerintah dapat 

menjamin iklim usaha yang kondusif bagi pelaku pasar.Iklim usaha yang kondusif 

bagi pelaku usaha tersebut tentunya dapat menciptakan kesempatan berusaha yang 

baik, efisiensi dalam perekonomian nasional, efektifitas kegiatan usaha, dan 

mencegah praktek negative lainnya untuk menciptakan persaingan usaha tidak 

sehat.
32

 

 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah ( Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 

Dalam perkembangannya peraturan mengenai pengadaan barang/jasa di 

Indonesia senantiasa mengalami perubahan sesuai kebutuhan untuk pengadaan 

yang efisien dan efektif. Peraturan yang secara khusus membahas tentang 

pengadaan barang/jasa adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

Namun mengingat ada kebutuhan untuk pengadaan yang efisien dan efektif, 

maka peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diundangkannya 

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa 

pemerintah (selanjutnya disebut Perpres No 54/2010).Perpres No. 54/2010 ini 

                                                 
32

L. Budi Kagramanto, Op.Cit., h.87 
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telah mengalami empat kali perubahan sampai dengan sekarang. Berikut ini 

merupakan aturan perubahan Perpres No. 54/2010 : 

1. Perpres Nomor 35 tahun 2011 (perubahan pertama atas Perpres Nomor 54 

tahun 2010) 

2. Perpres Nomor 70 tahun 2012 (perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 

2010) 

3. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga atas Perpres Nomor 54 

Tahun 2010) 

4. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 

Tahun 2010) 

Latar belakang Perubahan Keempat atas Perpres No 54/2010 ini 

dikarenakan pemerintah merasa perlu diadakannya percepatan pelaksanaan 

pembangunan. Percepatan Pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung 

jawab pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara 

yang dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah.
33

 

 Namun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa kadang kala ditemukan 

kendala yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : perencanaan pengadaan 

barang/jasa yang kurang baik, pengesahan anggaran yang terlambat, tidak segera 

dilaksanakannya pengumuman pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga belum 

meratanya kompetensi dari pengelola pengadaan.
34

 

                                                 
33

Penjelasan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 4 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan  Presiden Nomor  54 Tahun 2010  Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655), I.Umum
 

 

34
Ibid 
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Kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah satunya 

dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses 

pelaksanaannya.
35

 Pemanfaatan teknologi informasi selain bertujuan untuk 

memperingan beban Pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah juga bertujuan 

untuk tetap menjaga sisi akuntabilitas dalam pelaksanaanpengadaan barang/jasa 

pemerintah. 
36

Inovasi terhadap metode pengadaan barang/jasa pemerintah 

diperlukandalam pelaksanaan percepatan belanja pemerintah, khususnya terhadap 

barang/jasa yang secara luas dibutuhkan  oleh pemerintah.
37

 

Oleh karena itu, pada Tanggal 16 Januari 2015 Presiden Republik Indonesia 

telah menandatangani Peraturan PresidenNomor 4 Tahun 2015 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres No.4/2015). 

Perpres tersebut merupakan revisi keempat Perpres No. 54/2010.Banyak 

perubahan yang terjadi dalam peraturan ini.  

Berikut ini adalah pokok perubahan Perpres No. 4/2015 perubahan keempat 

atas Perpres No.54/2015 :
38

 

1. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)  

a.Rencana Umum Pengadaan (RUP) segera diumumkan setelah RKA 

KL disetujui oleh DPR untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai 

dari dana APBN.  

                                                 
35

Ibid 

 
36

Ibid 

 
37

Ibid 

 
38

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sosialisasi Inpres No. 1 

Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No. 

4 Tahun 2015 Tentang perubahaan keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010, LKPP, Jakarta, 2015, 

h.12-31 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERATURAN TENDER DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA 
MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 

PRAHARANI ELOK P.W



21 

 

 

 

b.Rencana Umum Pengadaan (RUP) segera diumumkan setelah 

RaPerda tentang APBD disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan 

DPRD yang dibiayai dari dana APBD.  

2. Pelaksanaan Pengadaan Melalui RUP 

a.Pelaksanaan pemilihan penyedia dapat dimulai sebelum RUP 

diumumkan, untuk:  

1) pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan 

dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama;  

2) pekerjaan kompleks; dan/atau  

3) pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan 

tidak boleh berhenti.  

b.Apabila pengadaan dimulai sebelum RUP namun DIPA/DPA tidak 

ditetapkan atau Alokasi Anggaran tidak mencukupi, proses pemilihan 

dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi 

DIPA/DPA atau proses pemilihan dibatalkan  

 3. Perubahan pengaturan E-Tendering 

a. PelaksanaanE-Tendering dilakukan dengan ketentuan:  

1) tidak diperlukan Jaminan Penawaran;  

2) tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;  

3) apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, 

pemilihan  

penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan  

harga/biaya;  

4) tidak diperlukan sanggahan banding;  

b. Untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:  

1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa  

Konsultansi;  

2) Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualfikasi. 

E-Tendering dapat dipercepat dengan E-Tendering Cepat 

E-Tendering Cepat dapat dilakukan untuk pengadaan dengan:  
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a.pekerjaan dengan spesifikasi/metode teknis yang dapat 

distandarkan dan tidak perlu dikompetisikan;  

b.metode kerja sederhana/dapat ditentukan; dan/atau  

c.barang/jasa yang informasi spesifikasi dan harga sudah 

tersedia di pasar.  

4.Perubahan pengaturan E-Purchasing  

a.Memperbanyak jumlah dan varian barang/jasa dalam Katalog  

b.Hubungan LKPP dengan penyedia tidak hanya melalui 

KontrakPayung namun dimungkinkan melalui mekanisme lain 

(misalkan Syarat & Ketentuan, dll)  

c.K/L/D/Iwajib melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa dalam 

Katalog Elektronik sesuai dengan kebutuhan KLDI. 

d.E-Purchasingdilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat 

yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi  

5.Perubahan Lain  

a. Persyaratan Penyedia terkait perpajakan 

cukup memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan 

tahun terakhir (SPT Tahunan). a. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa 

b. Bukti Perjanjian 

Tambahan bukti perjanjian dapat berupa Surat Pesanan digunakan 

untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian 

secara online 

c. Jaminan Pelaksanaan Jaminan pelaksanaan tidak diperlukan untuk 

Pengadaan:  

1)Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan 

dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk 

Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara;  

2)Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai 

oleh Pengguna; atau  

3)Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purchasing  
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d. Perbaikan kriteria Keadaan Kahar sehingga tidak bersifat limitatif. 

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak 

para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga 

kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat 

dipenuhi. Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, 

bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan 

industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama 

Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. 

e. Perbaikan Pengaturan Pembayaran  

1)Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan senilai prestasi kerja 

yang diterima dengan pengecualian untuk:  

a)pemberian Uang Muka dengan pemberian jaminan uang 

muka; dan  

b)Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran 

terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima (dengan ketentuan 

lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan bentuk jaminan 

diatur oleh Menteri Keuangan) Contoh: sewa menyewa, jasa 

asuransi dan/atau pengambil alih risiko, kontrak 

penyelenggaraan beasiswa, belanja online, atau jasa penasehat 

hukum.  

2) Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai 

pekerjaan yang telah terpasang dengan pengecualian untuk 

pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari 

hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun belum 

terpasang (Material on Site)  

f. Pemberian Kesempatan 50 hari 

a. Pemberian kesempatan s.d. 50 hari kalender dapat melampaui 

tahun anggaran.  

b.  Dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa 

melampaui Tahun Anggaran, maka dilakukan addendum Kontrak 
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atas sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya 

atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan 

g. Tindak Lanjut Pemutusan Kontrak 

Terhadap pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dapat 

dilakukan Penunjukan Langsung kepada Pemenang Cadangan pada 

paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Lain yang mampu dan 

memenuhi syarat 

h. Pelayanan Hukum 

a.Pimpinan KLDI wajib memberikan Pelayanan Hukum bagi 

PersonilPengadaan(PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat 

Pengadaan/PPHP/PPSPM/ Bendahara/APIP) dalam menghadapi 

permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah.  

b.Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, 

pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan.  

i. Kosolidasi Pengadaan dan Pengadaan Desa 

a. Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah b. Pengadaan di Desa diatur 

dengan Peraturan Bupati/Walikota mengacu pedoman LKPP 

 

Pengadaan barang dan jasa yang diatur oleh Peraturan Presiden 

Nomor 54 tahun 2010 maupun perubahannya pada dasarnya menekankan 

pada beberapa prinsip-prinsip, yaitu : 

1. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan  daya yang minimum untuk mencapai  kualitas 

dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan  dana yang 

telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran  dengan  kualitas yang 

maksimum. 
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2. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus  sesuai dengan  

kebutuhan dan  sasaran yang  telah  ditetapkan  serta memberikan  

manfaat yang sebesar-besarnya. 

3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai 

Pengadaan Barang/Jasa  bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas 

oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada 

umumnya. 

4. Terbuka, berarti Pengadaan  Barang/Jasa  dapat  diikuti  oleh   

semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria 

tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. 

5. Bersaing, berarti Pengadaan  Barang/Jasa  harus  dilakukan   

melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia 

Barang/ Jasa yang  setara dan memenuhi  persyaratan,  sehingga dapat 

diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada 

intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam 

Pengadaan Barang/Jasa. 

6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama 

bagi semua calon Penyedia  Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk 

memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap  

memperhatikan kepentingan nasional. 

7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan  dan ketentuan yang 

terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, 

bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/ Jasa, karena hasilnya dapat 
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dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  dari  segi administrasi, teknis dan 

keuangan.
39

 

Dengan diterbitkannya Perpres No.4 Tahun 2015 maka pengadaan 

barang/jasa pemerintah wajib dilakukan secara elektronik. Hal tersebut tertuang 

dalam Pasal 106 yang berbunyi : 

“ 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik 

2. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara E- Tendering 

atau E-Purchasing.” 

Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik berpedoman pada Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
40

Pengadaan 

barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk: 

1. Memperbaiki transparasi dan akuntabilitas; 

2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; 

3. Memperbaiki tingkat efisiensi pengadaan 

4. Mendukung proses monitoring dan audit 

5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
41

 

Sehubungan dengan diterapkannya sistem serta pengaturan pengadaan 

barang/jasa yang dapat memberikan jaminan terciptanya persaingan usaha yang 

sehat, maka pelaku usaha dituntut untuk terus menerus meningkatkan kemampuan 

serta kompetensinya menghasilkan barang serta jasa berdaya saing.
42

 

                                                 
39

Penjelasan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 54 Tahun 2010, Ps.5 

 
40

Penjelasan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 4 Tahun 2015, Op.Cit, 

Ps.106 

 
41

Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan  Presiden Nomor  54 Tahun 2010  Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5), Ps. 107 

. 
42

L Budi Kagramanto, Op. Cit., h.55-56 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERATURAN TENDER DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA 
MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 

PRAHARANI ELOK P.W



27 

 

 

 

2.2.2 Pelaksanaan Tender di Indonesia 

Upaya Pemerintah Indonesia dalam me-wujudkan good governance adalah 

dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan ataupun 

pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau biasa disebut 

dengan e-government.
43

 Pencanangan e-government di Indonesia, baru dimulai 

dan diperkenalkan pada tanggal 24 April Tahun 2001 melalui Intruksi Presiden 

Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan 

Informatika), yang menjelaskan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan 

teknologi telematika dalam mewujudkan good governance dan mempercepat 

proses demokrasi.
44

 

Berangkat dari hal diatas , hadirlah E-Procurement sebagai sebuah sistem 

lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana 

teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. 
45

 Dengan E- Procurement, 

proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, 

transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntable sehingga diharapkan dapat 

mencerminkan keterbukaan/transparasi dan juga meminimalisasi praktek KKN 

dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan negara.
46

Sejak 

berlakunya Perpres No. 4/2015 maka pengadaan barang/jasa wajib dilakukan 

secara elektronik. Yaitu dengan cara E-Tendering dan E-Purchasing. 

                                                 
43

Nico Adrianto,Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-

Governmen, Banyumedia Publishing, Malang 2007, h.53 

 
44

Ibid 

 
45

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Sinar Grafika, Jakarta 

2008, h,203. 

 
46

Ibid 
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Dalam  melaksanakan Perpres No.4/2015 Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa (LKPP) menerbitkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015  tentang E-Tendering 

(selanjutnya disebut Perka LKPP No.1/2015). 

E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang 

dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang 

terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 

(satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan
47

.Dalam pelaksanaanya 

E-Tendering terdiri dari beberapa metode, yaitu : 

1. E-Lelang untuk pemilihan Penyedia barang/pekerjaankonstruksi/jasa 

lainnya; 

2. E-Lelang Cepat untuk pemilihan Penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya 

dengan memanfaatkan InformasiKinerja Penyedia Barang/Jasa yang tidak 

memerlukan penilaian 

kualifikasi, administrasi, dan teknis; 

3. E-Seleksi untuk pemilihan Penyedia jasa konsultansi; dan 

4. E-Seleksi Cepat untuk pemilihan Penyedia jasa konsultansidengan 

memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasayang tidak memerlukan 

penilaian kualifikasi, administrasi, danteknis
48

 

. 

Secara umum pelaksanaan E-Tendering seperti yang telah disebutkan diatas  

dilakukan dengan ketentuan
49

 : 

1. Tidak diperlukan Jaminan Penawaran; 

                                                 
47

Perpres No. 4/2015, Ps.1 (39) 

 
48

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2015  tentang E-Tendering (selanjutnya disebut Perka LKPP No.1/2015), Ps.3 

 
49

Ibid, Ps.4(1) 
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2.Tidak Diperlukan sanggahan kualifikasi 

3. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan 

penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya. 

4. Tidak diperlukan sanggahan banding. 

5. Untuk pemilihan penyedia Jasa Konsultasi : 

a. daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) Penyedia jasa 

konsultasi. 

b. seleksi sederhana dilakukan dengan metode pasca kualifikasi. 

6. Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 

dilakukan berdasarkan hari kalender dengan batas akhir setiap tahapan 

adalah hari kerja. 

 

Ruang lingkup E-Tendering sendiri meliputi proses pengumuman 

Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman  pemenang50.Tata cara 

pelaksanaan E-Tendering, diatur dalam Perka No.1/2015 didalam lembaran 

tambahannya, adapun tata cara penyelanggaraan E-Tendering tersebut adalah : 

1. Persiapan Pemilihan 

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

1) PPK yang belum memiliki kode akses (user ID 

danpassword)aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaransebagai 

pengguna SPSE. 

2) PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaanbarang/jasa 

yang berisikan paket, spesifikasi teknis,Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS), dan rancangan umumkontrak kepada Kelompok Kerja Unit 

Layanan Pengadaan 

(Pokja ULP). 

                                                 
50

Perpres No.4/2015, Ps.109 (1) 
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3) PPK dapat menyebutkan merek/type/jenis padaspesifikasi teknis 

barang/jasa yang akan diadakan padapelaksanaan E-Tendering dengan 

E-Lelang Cepat/EseleksiCepat. 

4) Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud padabutir 2) 

di atas dapat berbentuk dokumen elektronik. 

b. Pokja ULP 

1) Pokja ULP yang belum memiliki kode akses (user id dan 

password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaransebagai 

pengguna SPSE. 

2) Pokja ULP menerima dan menyimpan surat/dokumenrencana 

pelaksanaan pengadaan yang disampaikan olehPPK serta 

melaksanakan pemilihan. 

3) Pokja ULP menyusundan menetapkan dokumen 

pengadaan. 

c. Penyedia Barang/Jasa 

1) Penyedia barang/jasa yang belum memiliki kode aksesaplikasi 

SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasiSPSE dan 

melaksanakan verifikasi pada LayananPengadaan Secara Elektronik 

(LPSE) untuk mendapatkankode akses aplikasi SPSE. 

2) Penyedia barang/jasa yang dapat diikutsertakan dalamE-Lelang 

Cepat dan E-Seleksi Cepat adalah Penyediabarang/jasa yang riwayat 

kinerja dan/atau datakualifikasinya sudah tersedia dalam Sistem 

Informasi 

Kinerja Penyedia (SIKaP). 

3) Penyedia barang/jasa yang riwayat kinerja dan/atau data 

kualifikasinya belum tersedia/belum dimutakhirkandalam SIKaP, 

wajib mengisi/melakukan pemutakhiranriwayat kinerja dan/atau data 

kualifikasinya melaluiSIKaP. 

4) Penyedia barang/jasa dapat memilih kriteria paketpekerjaan 

dan/ataukriteria kualifikasi untuk diundangmengikuti E-Lelang Cepat 

dan E-Seleksi Cepat. 
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d. LPSE 

1) LPSE menerbitkan kode akses Pengguna SPSE danmenyimpan 

dokumen pendukung proses registrasi danverifikasi pengguna SPSE. 

2) LPSE dapat mendelegasikan tugas sebagaimanadimaksud pada 

angka 1) kepada pengguna SPSE diK/L/D/I sesuai dengan syarat dan 

ketentuanpenggunaan aplikasi SPSE 

2. Pelaksanaan Pemilihan 

a. Pelaksanaan Pemilihan E-Lelang/E-Seleksi 

1) Pembuatan paket, Pengumuman dan pendaftaran 

a) Paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi 

SPSEmerupakan paket pemilihan baru atau paket pemilihanulang 

pengadaan secara elektronik. 

b) Pokja ULP membuat paket dalam aplikasi SPSElengkap 

dengan informasi paket dan sistem pengadaanberdasarkan 

informasi yang diberikan PPK maupunkeputusan internal Pokja 

ULP. 

c) Pokja ULP memasukkan nomor surat/dokumenrencana 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa yangditerbitkan oleh PPK dan 

menjadi dasar pembuatanpaket sebagaimana dimaksud pada huruf 

b). 

d) Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan 

pemilihanberdasarkan hari kalender dengan alokasi waktumengacu 

pada ketetapan waktu yang diatur padaPeraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentangPangadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta 

Perubahannya. 

e) Pokja ULP menyusun jadwal sebagaimana dimaksudpada 

huruf d) dengan memperhatikan jam kerja danhari kerja untuk 

tahapan: 

(1) pemberian penjelasan; 

(2) batas akhir pemasukan penawaran;Paraf I Paraf II ParaIII  

(3) pembukaan penawaran; 
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(4) pembuktian kualifikasi; dan 

(5) batas akhir sanggah. 

f) Pokja ULP dapat melakukan jadwal tahap pemilihan danwajib  

mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

g) Penyusunan dokumen pengadaan secara elektronik 

dilakukan dengan cara: 

(1) Dokumen pengadaandibuat oleh Pokja ULPmengikuti 

standar dokumen pengadaan secaraelektronik yang melekat pada 

aplikasi SPSE dandiunggah (upload)pada aplikasi SPSE; atau 

(2) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULPmenggunakan 

form isian elektronik dokumenpengadaan yang melekat pada 

aplikasi SPSE. 

h) Penyusunan dokumen pengadaan sebagaimanadimaksud pada 

huruf g) disesuaikan dengan syaratdan ketentuan penggunaan 

aplikasi SPSE dan/ataupanduan penggunaan aplikasi SPSE (user 

guide). 

i) Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkaninformasi 

pengumuman pemilihan Penyediabarang/jasa paket pekerjaan 

dengan format dan isiyang tersedia pada aplikasi SPSE. 

2) Pemberian Penjelasan 

a) Pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpatatap 

muka melalui aplikasi SPSE. 

b) Pokja ULP dapat memberikan informasi yang 

dianggappenting terkait dengan dokumen pengadaan. 

c) Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk,kecuali 

untuk substansi pertanyaan yang telahdijawab. 

d) Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberianpenjelasan 

dapat menambah waktu batas akhirtahapan pemberian penjelasan 

sesuai dengankebutuhan. 
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e) Dalam hal waktu tahap pemberian penjelasan telahberakhir, 

Penyedia barang/jasa tidak dapatmengajukan pertanyaan namun 

Pokja ULP masihmempunyai tambahan waktu untuk menjawab 

pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal. 

f) Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada 

saatpemberian penjelasan merupakan Berita AcaraPemberian 

Penjelasan. 

g) Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkanmemberikan 

informasi lapangan ke dalam dokumenpemilihan dan Berita Acara 

Pemberian Penjelasan,Pokja ULP dapat melaksanakan proses 

pemberian penjelasan lanjutan dengan peninjauanlapangan/lokasi 

pekerjaan. 

h) Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan kedalam 

Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutandan diunggah (upload) 

pada aplikasi SPSE oleh PokjaULP. I Paraf II Paraf Paraf  

i) Adendum dokumen pengadaan dapat dilakukan 

secaraberulang dengan mengunggah (upload) adendumdokumen 

pengadaan melalui aplikasi SPSE palingkurang 2 (dua) hari 

sebelum batas akhir pemasukandokumen penawaran. 

j) Apabila adendum dokumen pengadaan 

mengakibatkankebutuhan penambahan waktu penyiapan 

dokumenpenawaran maka Pokja ULP memperpanjang batasakhir 

pemasukan penawaran. 

3) Pemasukan Data Kualifikasi 

a) Data kualifikasi disampaikan melalui form isianelektronik 

kualifikasi yang tersedia pada aplikasiSPSE. 

b) Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersediapada aplikasi 

SPSE belum mengakomodirdatakualifikasi yang disyaratkan Pokja 

ULP, maka datakualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas 

pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE. 
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c) Pada prakualifikasi, Pokja ULP wajib memintaPenyedia 

barang/jasa untuk melengkapi datakualifikasi dengan memanfaatkan 

fasilitas komunikasiyang tersedia pada aplikasi SPSE dan/atau 

fasilitaskomunikasi lainnya. 

d) Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronikPenyedia 

barang/jasa menyetujui pernyataan sebagaiberikut: 

(1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak 

dalampengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatanusahanya 

tidak sedang dihentikan; 

(2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usahatidak 

masuk dalam daftar hitam; 

(3) perorangan/yang bertindak untuk dan atas namabadan usaha 

tidak sedang dalam menjalani sanksipidana; 

(4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jikadikemudian hari 

ditemukan bahwa data/dokumenyang disampaikan tidak benar dan 

ada pemalsuan,maka direktur utama/pimpinan perusahaan, 

ataukepala cabang, atau pejabat yang menurutperjanjian kerja sama 

berhak mewakili badanusaha yang bekerja sama dan badan usaha 

yangdiwakili bersedia dikenakan sanksi administratif,sanksi 

pencantuman dalam daftar hitam, gugatansecara perdata,dan/atau 

pelaporan secara pidanakepada pihak berwenang sesuai dengan 

ketentuanperaturan perundang undangan. 

(5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukansebagai pegawai 

K/L/D/I atau pimpinan danpengurus badan usaha sebagai pegawai 

K/L/D/I yangsedang mengambil cuti diluar tanggunganK/L/D/I. 

(6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasiyang 

tercantum dalam dokumen pengadaan. 

e) Untuk Penyedia barang/jasa yang berbentuk 

konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi 

dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili 

konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain. 
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4) Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran 

a) Dokumen penawaran disampaikan melalui fiturpenyampaian 

penawaran pada aplikasi SPSE atauApendo/Spamkodok. 

b) Dalam hal penyampaian dokumen penawaranditetapkan secara: 

(1) satu file maka dokumen penawaran administrasi,teknis 

dan harga disampaikan secara bersamaandalam file penawaran 

terenkripsi. 

(2) dua filemaka dokumen penawaran administrasidan 

teknis disampaikan dalam satu file penawaranterenkripsi, serta 

penawaran harga disampaikandalam satu file penawaran terenkripsi 

lainya,yang disampaikan bersamaan. 

(3) dua tahap, maka dokumen penawaranadministrasi dan 

teknis disampaikan dalam satufile penawaran terenkripsi, serta 

penawaran hargadisampaikan dalam satu file penawaran 

terenkripsilainnya sesuai waktu yang ditentukan. 

c) Enkripsi file penawaran menggunakan Apendo/Spamkodok. 

d) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lainsebagai bagian 

dari dokumen penawaran yangdiunggah (upload) ke dalam aplikasi 

SPSE dianggapsah sebagai dokumen elektronik dan 

telahditandatangani secara elektronik olehpemimpin/direktur 

perusahaanatau kepala cabangperusahaan yang diangkat oleh kantor 

pusat yangdibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang 

menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhakmewakili 

perusahaan yang bekerjasama. 

e) Penyedia barang/jasa dapat mengunggah (upload)ulang file 

penawaran untuk mengganti atau menimpafile penawaran 

sebelumnya, sampai dengan batasakhir pemasukan penawaran. 

f) Pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakanketentuan 

penggunaanApendo/Spamkodok yangmelekat pada 

Apendo/Spamkodok. 
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g) Untuk Penyedia barang/jasa yang 

berbentukkonsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain,pemasukan 

penawaran dilakukan oleh badan usahayang ditunjuk 

mewakilikonsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain. 

h) Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan sesuaidengan prinsip-

prinsip pengadaan, Pokja ULP dapatmelakukan perubahan jadwal 

pemasukan dokumenpenawaran dan memberikan penjelasan alasan 

perubahan.af II Paraf III Paraf IV 

i) Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwalpemasukkan 

penawaran dalam hal setelah batas akhirpemasukan penawaran tidak 

ada peserta yangmemasukkan penawaran. 

j) Pepanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksudpada huruf (i) 

dilakukan pada hari yang sama denganbatas akhir pemasukan 

penawaran. 

 

5) Pembukaan dan EvaluasiDokumen Penawaran sertaPengumuman 

Pemenang 

a) Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULPmengunduh 

(download) dan melakukan dekripsi filepenawaran dengan 

menggunakan Apendo/Spamkodok. 

b) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatikdimasukkan 

pada fasilitas yang tersedia pada aplikasiSPSE. 

c) Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapatdibuka 

(dekripsi), Pokja ULP wajib menyampaikan filepenawaran tersebut 

kepada LPSE dan bila dianggapperlu LPSE dapat menyampaikan file 

penawaran tersebut kepada LKPP 

d) Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapatdibuka 

yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP,maka LPSE atau LKPP 

akan memberikan keterangankondisi file penawaran kepada Pokja 

ULP. 
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e) Berdasarkan keterangan dari LPSE/LKPP apabila 

filepenawaran tidak dapat dibuka maka Pokja ULP dapatmenetapkan 

bahwa file penawaran tersebut tidakmemenuhi syarat sebagai 

penawaran dan Penyediabarang/jasa yang mengirimkan file 

penawarantersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. 

f) Dengan adanya proses penyampaian file penawaranyang tidak 

dapat dibuka (dekripsi) sebagaimanadimaksud dalam huruf c), Pokja 

ULP dapat melakukanpenyesuaian jadwal evaluasi dan tahapan 

selanjutnya. 

g) Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi 

SPSE(offline). 

h) Dalam tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja ULPtidak perlu 

meminta seluruh dokumen kualifikasiapabila Penyedia barang/jasa 

sudah pernahmelaksanakan pekerjaan yang sejenis,dan/atau 

dataKualifikasi Penyedia sudah terverifikasi dalam SistemInformasi 

Kinerja Penyedia (SIKaP) 

i) Pokja ULP memasukkan hasil evaluasi penawaran danhasil 

evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE. 

j) Pokja ULP mengumumkan Pemenang dan Pemenang 

Cadangan melalui aplikasi SPSE dengan format dan isiyang tersedia 

pada aplikasi SPSE. 

6) Sanggahan 

a) Peserta pemilihan yang dapat menyanggah adalahpeserta yang 

telah memasukkan data kualifikasi/penawaran.af II Paraf III Paraf IV 

b) File yang dianggap sebagai penawaran adalahdokumen 

penawaran yang berhasil dibuka dan dapatdievaluasi yang sekurang-

kurangnya memuat: 

(1) Satu file: harga penawaran, daftar kuantitas danharga untuk 

kontrak harga satuan/gabungan,jangka waktu penawaran, dan 

deskripsi/spesifikasi barang/jasa yangditawarkan. 

(2) Dua file atau dua tahap: 
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(a) File I atau file tahap I: jangka waktupenawaran, dan 

deskripsi/spesifikasibarang/jasa yang ditawarkan. 

(b) File II atau file tahap II: harga penawaran,daftar kuantitas dan 

harga untuk kontrakharga satuan/gabungan. 

c) Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu)kali sanggahan 

kepada Pokja ULP melalui aplikasiSPSE. 

d) Pokja ULP menjawab sanggahan melalui aplikasiSPSE. 

e) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguanteknis yang 

menyebabkan peserta pemilihan tidakdapat mengirimkan sanggahan 

secara online melaluiaplikasi SPSE dan/atau Pokja ULP tidak dapat 

mengirimkan jawaban sanggah secara online melaluiaplikasi SPSE 

maka sanggahan dapat dilakukandiluar aplikasi SPSE (offline). 

7) Evaluasi Ulang, Penyampaian Ulang DokumenPenawaran atau 

Pemilihan Ulang. Dalam hal Pokja ULP memutuskan untuk evaluasi 

ulang,penyampaian ulang dokumen penawaran atau pemilihan 

ulang, maka Pokja ULP harus memasukkan alasanpemilihan harus 

dievaluasi diulang atau penyampaianulang dokumen penawaran atau 

pemilihan ulang. 

8) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 

a) PPK membuat dan mencetak SPPBJ melalui aplikasiSPSE. 

b) PPK menandatangani SPPBJ yang telah dibuat dandicetak melalui 

aplikasi SPSE. 

c) PPK mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melaluiaplikasi SPSE 

kepada Penyedia barang/jasa yangditunjuk. 

d) Dalam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodirpembuatan 

SPPBJ maka PPK menerbitkan SuratPenunjukan Penyedia 

Barang/Jasa (SPPBJ) di luaraplikasi SPSE (offline), menginputkan 

informasi danmengunggah (upload) hasil pemindaian SPPBJ pada 

aplikasi SPSE. 

9) Penandatanganan Kontrak 
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a) PPK membuat dan mencetak kontrak melalui aplikasiSPSE.Pararaf 

b) PPK menandatangani kontrak yang telah dibuat dandicetak melalui 

aplikasi SPSE. 

c) Pemenang pemilihan melakukan penandatanganankontrak dengan 

PPK di luar aplikasi SPSE. 

d) Dalam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodirpembuatan 

Kontrak maka PPK membuat danmencetak Kontrak di luar aplikasi 

SPSE (offline) danPPK memasukkan informasi dan mengunggah 

(upload)hasil pemindaian (scan) dokumen kontrak pada 

aplikasi SPSE. 

10) Pengenaan Sanksi 

a) Apabila Penyedia barang/jasa melakukan pelanggaranterhadap 

persyaratan dan ketentuan penggunaanSPSE, pelanggaran terhadap 

peraturan perundangundanganberlaku, atau masuk ke dalam daftar 

hitammaka LPSE atau Pengelola Agregasi Data Penyedia 

dapat menonaktifkan kode akses Pengguna SPSE. 

b) Dalam hal Penyedia barang/jasa telah ditetapkan kedalam daftar 

hitam, maka LPSE atau PengelolaAgregasi Data Penyedia dapat 

memasukkan Penyediabarang/jasa ke dalam menu daftar hitam di 

dalamaplikasi SPSE. 

 Perubahan Keempat atas Perpres No 54/2010 ini dikarenakan pemerintah 

merasa perlu mengadakan percepatan pelaksanaan pembangunan.Di dalam 

Perpres No.4/2015 Pemerintah secara khusus menambahkan aturan tentang E-

Tendering Cepat yang terdapat dalam pasal 109(a). E-Tendering Cepat dapat 

dilakukan untuk pengadaan yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, 

administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding. 

  E-Tendering cepat dilakukan dengan Sistem Informasi Kinerja Penyedia 

Barang/Jasa (Sikap). Teknis pelaksanaan sama dengan E-Tendering namun tidak 
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memerlukan sanggahan dan sanggahan banding. Waktu proses E-Tendering dapat 

dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender.Dalam pasal 109 ayat 2 

disebutkan bahwa tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling kurang terdiri atas: 

a. undangan; 

b. pemasukan penawaran harga; 

c. pengumuman pemenang 

  Diharapkan dengan adanya proses tersebut panitia maupun calon penyedia 

barang/jasa dapat menghemat biaya dan waktu, mempersingkat proses 

pengadaanmengurangi timbulnya KKN karena penyelenggara kegiatan pengadaan 

barang/jasa dan peserta tidak perlu bertatap muka. 

2.2.3 Tender Dengan Pihak Asing 

  Sejak persetujuan GATT (General Agreement on Tarif and Trade) hasil 

putara Uruguay disahkan pada 15 Desember 1993 di Jenewa dan setelah UU No.7 

tahun 1994 yang mengatur tentang pengesahan Agreement of Establishing World 

Trade Organisation (WTO) diberlakukan, serta berdirinya AFTA (Asean Free 

Trade Area) dan APEC (Asia Pasific Economic Coorperation) dikawasan asia, 

pemerintah Indonesia sejak awal telah mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam 

lingkup perdagangan regional dan internasional.
51

 

  Globalisasi ekonomi menyebabkan setiap negara harus membuka pasar 

dalam negerinya agar produk barang/jasa dari luar negeri dapat masuk dan 

                                                 
51

L, Budi Kagramanto, Op.Cit., h.3 
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bersaing dengan barang/jasa dalam negeri.
52

Dalam kegiatan pengadaan 

barang/jasa keikutsertaan pihak asing ada dalam pasal 104 Perpres No.54/2010. 

  Perusahaan  asing dapat  ikut serta  dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai diatas 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 

b.untukpengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp20.000.000.000,00  

(dua puluh miliar rupiah); dan 

c.untuk  pengadaan Jasa  Konsultansi   dengan  nilai diatas Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah).
53

 

 Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud 

diatas harus melakukan kerja  sama  usaha dengan perusahaan nasional dalam 

bentuk kemitraan, subKontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan 

nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.
54

 

  Namun apabila ada  Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai dibawah 

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan  tidak dapat dilaksanakan oleh 

Penyedia Barang/Jasa Lainnya dari Dalam Negeri maka Pengadaan dapat diikuti 

oleh perusahaan asing dan diumumkan dalam website komunitas internasional. 

Contohnya adalah peralatan riset, buku teknologi, jurnal penelitian, aplikasi untuk 

penelitian.
55

 

                                                 
52

Hermansyah. Op.Cit, h.145 

 
53

Perpres No 54/2010, Ps.104 (1) 

 
54

Ibid, Ps 104(2) 

 
55

Ibid, Penjelasan Ps. 104 (1) 
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Dalam  hal  Pengadaan  Jasa Konsultansi   dengan  nilai dibawah  

Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah) tidak dapat dilaksanakan oleh 

Penyedia Jasa Konsultansi Dalam Negeri, Pengadaan Jasa Konsultansi dilakukan   

melalui Seleksi Internasional (International Competitive Bidding)  dan  

diumumkan   dalam  website komunitas internasional.
56

 

 

2.3 Aliran Bebas Barang dan JasaAsean Economic Community 2015 

ASEAN sebagai sebuah organisasi regional menyadari pentingnya suatu 

integrasi kawasan. Sejalan dengan hal tersebut, para wakil ASEAN membuat 

ASEAN Visions 2020 yang berdasar pada tiga pilar yaitu keamanan politik, 

ekonomi, dan sosial-budaya.
57

 

Pada KTT ASEAN ke 9 di Bali pada tahun 2003 yang kemudian 

menghasilkan Bali Concord II, terjadi pembentukan ASEAN Community  yang 

mana ASEAN Community ini merupakan sebuah upaya untuk mempererat 

integrasi ASEAN.
58

  

Terdapat tiga komunitas dalam ASEAN Community yang sesuai dengan tiga 

pilar dari ASEAN Vision 2020, yaitu pada bidang keamanan politik (ASEAN 

Political-Security Community), ekonomi (ASEAN Economic Community), dan 

sosial budaya (ASEAN Socio-Culture Community). 

                                                 
56

Ibid 

 
57

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju ASEAN Economic Community 

2015, 2009, ditjenkpi.depdag.go.id, h.v, diakses tanggal15 Mei 2015 

 
58

Ibid,h.7 
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59
 Untuk membantu tercapainya integrasi ekonomi ASEAN melalui AEC, 

maka dibuatlah AEC Blueprint. AEC Blueprint memuat empat pilar utama yaitu : 

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional (single 

market and production base) dengan elemen aliran bebas barang, jasa, 

investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas  

2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi 

(competitive economic region), dengan elemen peraturan kompetisi, 

perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan 

infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce; 

3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata 

(equitable economic development)dengan elemen pengembangan usaha 

kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara 

CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan  

4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan 

perekonomian global (integration into the global economy) dengan elemen 

pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan 

meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.
60

 

Dengan adanya AEC Blueprint tersebut maka, negara-negara anggota 

ASEAN mulai menyesuaikan ekonomi dan pasar mereka untuk tercapainya AEC 

pada 2015 nanti. Selain itu AEC Blueprintjuga menggambarkan keinginan negara 

– negara Asean untuk mewujudkan pasar tunggal melalui integrasi ASEAN. 

Pergerakan barang dan jasa di antara negara yang sepakat membentuk integrasi 

disepakati oleh upaya penghapusan tarif dan hambatan non tarif.  

                                                 
59

Ibid 
60

The Association Of Southeast Asian Nation,‖ Asean Economic Community Blue 

Print‖, Loc.Cit 
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Aliran bebas barang merupakan salah satu elemen yang utama dalam 

mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, sehingga kawasan 

ASEAN dapat membentuk jaringan produksi regional sebagai bagian dari rantai 

pasokan dunia.
61

Upaya mewujudkan ASEAN sebagai kawasan dengan aliran 

barang yang bebas dalam skema AEC sesungguhnya bukanlah hal yang baru, 

tetapi merupakan kelanjutan dan penyempurnaan skema yang telah ada 

sebelumnya yaitu Preferential Trading Arrangement(PTA) tahun 1977 dan 

ASEAN Free Trade Area pada tahun 1992. 
62

Perbedaan mendasar antara skema 

PTA, AFTA dan AEC dalam terjadinya aliran barang yang bebas di ASEAN 

adalah PTA dan AFTA lebih menekankan pada pengurangan dam penghapusan 

hambatan tarif, sedangkan AEC lebih menekankan pada pengurangan dan 

penghapusan dan hambatan non tarif. 

Aliran bebas sektor barang merupakan salah satu element penting dalam 

pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi sebagaimana 

yang dicita-citakan AEC 2015.
63

  

Dalam AEC Blue Printliberalisasi sektor jasa bertujuan untuk 

menghilangkan hambatan penyediaan jasa oleh pemasuk ataupun pendirian 

perusahaan jasa baru lintas negara di kawasan ASEAN.
64

 Liberalisasi tersebut 

dilakukan oleh mekanisme perundingan di ASEAN Framework Agreement on 

                                                 
61

Arifin Samsul Dkk, h.71 

 
62

Ibid 

 
63

Ibid, h.125 

 
64

Ibid 
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Services (AFAS) yang merupakan kerangka dasar perundingan liberalisasi sektor 

jasa di ASEAN.
65

 

Untuk memfasilitasi aliran bebas jasa dikawasan ASEAN pada 2015, 

ASEAN juga melakukan perundingan mengenai pengakuan kualifikasi 

profesional dalam rangka memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil di 

kawasan ASEAN.
66

Dengan demikian, liberalisasi sektor jasa terkait erat dengan 

pilar arus bebas tenaga kerja terampil.
67

 

Penghapusan hambatan tarif dan non tarif pada sektor jasa serta 

menghilangkan hambatan penyedian jasa oleh pemasok ataupun pendirian 

perusahaan jasa baru lintas negara di kawasan ASEAN merupakan salah satu cara 

untuk mewujudkan  pasar tunggal dan basis produksi yang merupakan salah satu 

pilar dalam mewujudkan AEC 2015. 

 2.3.1 Aturan Tender di Indonesia Dalam Menghadapi Aliran Bebas 

Barang dan Jasa Asean Economic Community 2015 

AEC 2015 akan diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi 

kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas 

perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM.
68

 

Pemberlakuan AEC 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis 

produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi 

terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di 

                                                 
65

Ibid 

 
66

Ibid 

 
67

Ibid 

 
68

Chairil et.al,Op. Cit 
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dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta 

difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja.
69

 

Pembentukan AEC 2015 akan memberikan peluang bagi negara-negara 

anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi 

kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai 

tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan, 

serta memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis.
70

 Di samping itu, 

pembentukan AEC 2015 juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan 

akses pasar intra-ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat 

penyesuaian peraturan- peraturan dan standardisasi domestik.
71

 

Indonesia merupakan pasar potensial yang memiliki luas wilayah dan 

jumlah penduduk yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk ASEAN). 

Hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi yang produktif dan 

dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN di masa depan  dengan kesempatan 

penguasaan pasar dan investasi.
72

Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, 

Indonesia juga harus mempersiapkan diri terhadap berlakunya kebijakan AEC 

2015 agar dapat bersaing dan memanfaatkan peluang dalam AEC 2015. 

Dengan adanya AEC 2015 diharapkan adanya aliran bebas barang dan jasa 

di kawasan ASEAN. Perusahaan dari berbagai negara anggota ASEAN akan 

dengan mudah memasuki pasar Indonesia begitupula sebaiknya. Indonesia harus 

                                                 
69

Ibid 
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Ibid 
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Ibid 
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membuka pasar agar produk barang/jasa dari negara ASEAN dapat masuk dan 

bersaing dengan pasar dalam negeri. Maka kegiataan pengadaan barang/jasa oleh 

Pemerintah Indonesia juga dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan dari negara 

anggota ASEAN. 

Penyelenggaraan kegiatan tender atau kegiataan pengadaan barang/jasa  

yang dilakukan  oleh instansi pemerintah di Indonesia melandaskan pada beberapa 

peraturan yaitu : 

1. Undang–Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang–Undang Antimonopoli. 

  2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah ( Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). 

  3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2015  tentang E-Tendering. 

Pemerintah sendiri telah mengatur keikutsertaan negara lain dalam 

kegiataan penyelengaraan Tender Pemerintah. Aturan tersebut beradaa di dalam 

Pasal 104 Perpres No. 54/2010.Perusahaan  asing dapat  ikut serta  dalam 

Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai diatas 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 

b.untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp20.000.000.000,00  

(dua puluh miliar rupiah); dan 
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c.untuk  Pengadaan Jasa  Konsultansi   dengan  nilai diatas 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
73

 

Di dalam aturan tersebut terlihat jelas bahwa Pemerintah Indonesia 

memperbolehkan Pihak Asing untuk ikut serta dalam Penyelenggaraan kegiatan 

pengadaan barang/jasa  Pemerintah, namun perusahaan tersebut harus memenuhi 

syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebelum berlakunya 

Perpres No. 54/2010 keikutsertaan Perusahaan Asing juga diatur dalam Keppres 

No. 80/2003 beserta perubahannya. Perbedaan Pasal tentang Keikutsertaan 

Perusahaan Asing pada dua aturan hukum tersebut terletak pada jumlah batas nilai 

nominal barang/jasa, pada Perpres No. 54/2010 jumlah batas nilai nominal 

barang/jasa untuk syarat keikutsertaan Perusahaan Asing lebih besar. Aturan ini 

menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi perusahaan 

Asing untuk mengikuti kegiatan Tender Pemerintah. 

Dengan AEC 2015 negara – negara ASEAN diharapkan dapat mewujudkan 

adanya perdagangan bebas dimana pada tahun 2015 diharapkan aliran barang/jasa 

di kawasan ASEAN berlangsung tanpa hambatan. Menghadapi situasi tersebut, 

aturan tender pengadaan barang/jasa Pemerintah Indonesia telah siap menghadapi 

AEC 2015 dengan adanya pasal 104 Perpres No.54/2010 tentang keikutsertaan 

perusahaan asing yang memperbolehkan perusahaan asing ikut serta dalam 

pelaksanaan tender dengan tetap memberikan kesempatan kepada 

perusahaan/kontraktor nasional. Selain itu mekanisme kegiatan pelaksanaan 

tender di Indonesia saat ini sudah mengunakan sistem E-Tendering yang 

                                                 
73

Perpres No 54/2010, Ps.104 (1) 
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diharapkan membantu kegiaatan pelaksanaan tender agar berjalan efektif, efisien, 

terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntable serta 

memudahkan pelaku usaha untuk dapat mengakses darimana saja dan kapan saja.
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