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BAB III 

HARMONISASI ATURAN TENDER DALAMASEAN ECONOMIC 

COMMUNITY 2015 

 

3.1Pengaturan Tender di Negara-Negara ASEAN 

Pengaturan mengenai Tender diantara negara-negara ASEAN tidaklah sama. 

Tidak semua negara di kawasan ASEAN memiiliki instrumen hukum persaingan 

usaha di negaranya yang mengatur mengenai Tender. Berikut ini adalah 

pengaturan Tender yang terdapat di negara-negara kawasan ASEAN, 

1. Brunei Darussalam  

Di negara ini tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur 

persaingan usaha secara umum, namun negara ini menerapkan kebijakan yang 

terkait dengan persaingan secara sektoral. Kebijakan terkait hukum  persaingan 

usaha diterapkan  dalam sektor telekomunikasi yang diatur dalam Authority for 

Info-communication Technology Industry of Brunei Darussalam Order 2011 (the 

AITI Order) dan the Telecommunication Order 2011 (the Telecommunications 

Order)
74

 yang berlaku bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang 

telekomunikasi. 

Saat ini pemerintah Brunei Darussalam sedang dalam proses pembuatan dari 

aturan hukum persaingan usaha. Dimana nantinya Aturan dari AITI akan 

berdampingan dengan aturan hukum persaingan usaha. Berdasarkan ketentuan 

AITI terdapat beberapa aturan terkait tindakan yang terdapat pada hukum 

                                                 
74

ASEAN Secretariat, Handbook on Competition Policy and Law in Asean for Business 

2013, Jakarta, 2013,h.14. 
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persaingan usaha yaitu, tindakan praktek kompetitif tidak sehat, diskriminasi 

harga, perjanjian ekslusif, perjanjian dengan pihak ketiga, perjanjian yang 

bertujuan untuk membatasi kompetisi, penyalahgunaan terkait harga, harga 

predator dan penyalahgunaan posisi dominan.
75

 

Di negara ini  pengaturan tender dan kebijakan pengadaan barang/jasa 

tertuang dalam Guidlines For Goverment Procurement Brunei Darussalam 

Goverment yang diatur  oleh Dewan tender negara dibawah Kementrian 

Keuangan.
76

 Dalam pedoman tersebut tertulis bahwa semua  kegiatan pengadaan 

barang/jasa pemerintah di Brunei Darussalam didesentralisasikan kepada masing-

masing kementrian dan departmen yang membuat pengaturan mereka sendiri 

namun mereka harus mematuhi  peraturan keuangan dan pedoman pengadaan 

yang dikeluarkan oleh dewan tender negara, kementrian keuangan.
77

Semua 

pembelanjaan negara harus sesuai dengan peraturan keuangan tahun 1983 yang 

mengedepankan keadilan, keterbukaan, daya saing, integritas dan efisiensi dalam 

pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemenang tender diberikan kepada mereka 

yang memberikan harga dan kualitas terbaik serta memenuhi spesifikasi.  

78
Pedoman ini juga mengatur tentang keikutsertaan pelaku usaha asing, 

pelaku usaha asing dapat mengikuti tender secara individual tetapi dianjurkan bagi 

                                                 
75

Ibid, h.14. 

 
76

The State Tender Boards Secretary, Guidelines For Government Procurement Brunei 

Darussalam Procuremennt, Ministry Of Finance Brunei Darusallam 

http://www.mof.gov.bn/index.php/general-information-state-tender-board, 2012, diakses pada 1 

Juni 2015 

 
77

Ibid 
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mereka untuk membentuk joint venture dengan perusahaan lokal untuk 

mempermudah pendaftaran, komunikasi dan proses lanjutan. 
79

 

2. Kamboja 

Sama halnya dengan Brunei Darussalam, Kamboja belum memiliki aturan 

hukum yang terkait dengan hukum persaingan usaha, akan tetapi saat ini Kamboja 

memiliki rancangan undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha. 

Dalam rancangan peraturan tersebut berlaku untuk  seluruh kegiatan produksi dan 

distribusi barang serta penyediaan jasa  oleh pelaku usaha baik perorangan 

maupun pelaku usaha yang berbentuk badan usaha baik badan hukum maupun 

non badan hukum.  

Mengenai aturan tender kamboja terdapat dalam TheLaw on Public 

Procurement Royal Kram No. NS/RKM/0112/004yang diundangkan pada14 

Januari 2012.
80

 Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan 

publik untuk pengadaan barang , pekerjaan sipil , perbaikan , jasa, jasa konsultasi 

harus dilakukan dengan transparansi , akuntabilitas , keadilan, efektivitas , 

kualitas / ekuitas , ekonomi dan dengan ketepatan waktu serta untuk memastikan 

bahwa sistem pengadaan publik harus seragam di seluruh  Kamboja. 
81

 Undang-

undang ini berisi aturan, metode , prosedur dan struktur untuk mengelola dan 

melaksanakan semua transaksi pengadaan publik di Kamboja.  

                                                                                                                                      
 
79

Ibid 

 
80

Ministry Of Economy and Finance, ―Kingdom Of Cambodia Procurement 

Manual”,www.mef.gov.kh/documents, 2012, h-2, diakses pada 5 juni 2015 
81

Ibid, h-5 
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Aturan tender di Kamboja terbuka untuk semua pihak baik asing maupun 

domestik dengan syarat pihak tersebut mampu dan berkompeten untuk memenuhi 

pengadaan.
82

 

3.Indonesia 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah memiliki peraturan di 

bidang hukum persaingan usaha. Peraturan tersebut berbentuk undang-

undang,yakni UU No.5/1999. Aturan tersebut ditujukan untuk pelaku usaha baik 

individu maupun perusahaan yang berbadan hukum dan atau berdomisili di 

Indonesia. Secara garis besar hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah 

perjanjian yang dilarang, tindakan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan 

dan merger yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu kegiatan 

yang dilarang dan disebutkan dalam undang – undang tersebut adalah 

Persekongkolan Tender. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 22 UU No. 5/1999 

yang berbunyi :
83

“bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain 

untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” 

Kegiatan tender di Indonesia  diatur dalam Perpres No.4/2015 dan 

pelaksanaanya berdasar kepada Perka LKPP No.1/2015). Saat ini  pelaksanaan 

kegiatan tender di Indonesia telah mengunakan teknologi E-Tendering. E- 

tendering adalah pelaksaanan tender terbuka secara elektronik mengunakan 

teknologi internet yang diharapkan dapat berlangsung secara efektif, efisien, 

                                                 
82

Ibid, h-50 

 
83

UU No.5/1999, Loc. Cit. 
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terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntable agar dapat 

mencerminkan keterbukaan/transparasi dan juga meminimalisasi praktek KKN 

dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan negara. 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan tender di Indonesia juga memberikan 

kesempatan bagi pelaku usaha asing untuk mengikuti tender di Indonesia dengan 

syarat : 

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 

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

(sepuluh miliar rupiah).
84

 

Syarat tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia 

membuka diri dengan pelaku usaha asing dengan tetap memberi kesempatan lebih 

besar kepada pelaku usaha dalam negeri untuk bersaing dengan pelaku usaha 

asing dalam kegiatan tender pemerintah. 

4. Laos 

Negara ini memiliki aturan yang terkait dengan hukum persaingan usaha 

yaitu Decree No 15/PMO(4/2/20040 on Trade Competition. Akan tetapi ternyata 

peraturan tersebut tidak pernah ditetapkan.
85

Dalam keputusan tersebut pihak yang 

diatur adalah semua pelaku usaha yang melakukan tindakan jual beli barang 

dan/jasa dalam kegiatan bisnis. Keputusan tersebut tidak membedakan antara 

pelaku usaha nasional dan asing.  

                                                 
84

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

 
85

ASEAN Secretariat, Ibid, h-25 
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Hal tersebut juga berlaku dalam pelaksanaan kegiatan tender. Pemerintah 

Laos tidak membedakan peraturan untuk pelaku usaha asing maupun nasional, 

semuanya mempunyai kesempatan yang sama dalam pelaksanaan tender 

pemerintah.
86

 Aturan tentang tender negara ini terletak dalam ―Prime Minister 

Decree No. 03/PM "On Goods, Works, Maintenance, and Services" of 9 January 

2004 dan‖ Regulation No. 063/MOF‖ of 12 March 2004.
87

 

5. Malaysia 

Malaysia memiliki aturan terkait hukum persaingan usaha yaitu undang-

undang yang disebut “Competition Act 2010” yang mulai berlaku pada 1 januari 

2012. 
88

Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai komisi persaingan 

yang berwenang dan bertanggung jawab terkait penegakan hukum persaingan 

usaha di Malaysia.  

Dalam pelaksanaan kegiatan tender, Kementrian Keuangan Malaysia 

mengeluarkan “Malaysia’s Government Procurement Regime”. 
89

Pengadaan 

barang/jasa Pemerintah Malaysia terkait dengan beberapa peraturan hukum dan 

regulasi seperti Kebijakan Menteri Keuangan, Financial Procedure Act 1957 

(Revised 1972), Treasury Instruction, Government Contract Act 1949, Treasury 

Circular Letter dan Federal Contract Circulars.
90

 

                                                 
86

Ministry of Finance, Lao PDR National Public Procurement System Assesment 

Report, Procurement Monitoring Office, 2006 

 
87

Ibid 

 
88

ASEAN Secretariat, h-27 
89

Ministry Of Finance Malaysia, Malaysia’s Government Procurement Regime, 

http://www.treasury.gov.my/pdf/lain-lain/msia_regime.pdf, diakses pada 8 Juni 2015 

 
90

Ibid, h-3 
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 Dalam “Malaysia’s Government Procurement Regime” disebutkan bahwa 

Pengadaan barang/jasa pemerintah Malaysia dengan nilai diatas RM 500.000 

harus melalui proses tender.
91

Semua kontraktor yang akan mengikuti tender lokal 

harus terdaftar dengan Pemerintah.
92

 

Tender internasional akan diundang untuk barang/ jasa jika pelaku usaha 

lokal tidak bisa memenuhi tender tersebut. Untuk pekerjaan tertentu,  jika 

kontraktor lokal tidak memiliki keahlian dan kemampuan, tender dapat dilakukan 

secara joint venture antara kontraktor lokal dan asing agar memudahkan transfer 

teknologi. 
93

Tender internasional untuk jasa kontraktor hanya dapat dilakukan 

ketika kontraktor lokal tidak memiliki keahlian dan kemampuan , dan joint 

venture juga tidak memungkinkan untuk tender tersebut.
94

 

6. Myanmar 

Salah satu negara ASEAN ini belum memiliki aturan hukum yang terkait 

dengan hukum persaingan usaha. Akan tetapi pada konstitusi Myanmar yang baru 

pada pasal 36 b, memerintahkan pemerintah Myanmar untuk melindungi dan 

mencegah tindakan yang merugikan kepentingan publik termasuk kegiatan 

monopoli atau manipulasi harga baik oleh perseorangan maupun kelompok yang 

secara signifikan akan membahayakan persaingan usaha yang sehat dalam 

kegiatan ekonomi.
95

Lebih lanjut berdasar pasal 27 dari undang-undang mengenai 

                                                 
91

Ibid, h-4 

 
92

Ibid 

 
93

Ibid 

 
94

Ibid 
95

ASEAN Secretariat, h.42 
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kontrak tahun 187 mengatur:
96

Setiap perjanjian dimana salah satu pihaknya 

tertahan untuk melakukan tindakan hukum, perdagangan atau bisnis dinyatakan 

tidak berlaku.Saat ini hukum tentang pengadaan barang/jasa pemerintah myanmar 

masih memasuki proses draft pembuatan, dalam kegiatan pengadaan barang/jasa 

pemerintah, pemerintah myanmar bekerja sama dengan UNDP.
97

Unit pengadaan 

UNDP Myanmar bertanggung jawab untuk semua pengadaan internasional dan 

lokal untuk  negara dan semua program negara termasuk proyek di bawah 

program negara baru untuk 2013-2015.
98

 

The Standard Basic Assistance Agreementditandatangani antara Pemerintah 

Republik Uni Myanmar dan UNDP pada tanggal 17 September 1987,perjanjian 

tersebut  mengatur bantuan UNDP untuk negara dan memberikan kerangka 

hukum untuk pelaksanaan program negara.
99

Dalam pelaksanaan tender UNDP 

Myanmar tidak mengatur secara spesifik mengenai batasan peserta tender, hanya 

disebutkan bahwa pemenang tender adalah penawar dengan harga terendah 

dengan kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan  pemerintah.
100

 

Hal tersebut dapat diartikan bahwa pelaku usaha asing dan lokal mempunyai 

kesempatan yang sama. 

 

                                                 
96

Ibid 

 
97

UNDPMyanmar,“Procurement”,http://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home

/operations/procurement.html, diakses pada 10 Juni 2015 
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Ibid 
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Ibid 
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7. Phillipina 

Negara Phillipina ini memiliki beberapa peraturan sektoral yang terkait 

hukum persaingan usaha. Jumlah peraturan mengenai persaingan ini sekitar 30 

peraturan.
101

 Aturan tersebut bersumber dari konstitusi Philipina tahun 1987. The 

New Civil code, Executuive Order No 45 seri 2011.Demikian pula dalam 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pemerintah Philiphina telah mempunyai 

aturan hukum sendiri yaitu “Revised Implementing Rules and Regulations of  

Republic Act No. 9814” atau yang lebih dikenal dengan “Goverment Procurement 

Reform Act of Philipines” .
102

Undang-undang tersebut antara lain berisi, metode , 

prosedur dan struktur untuk mengelola dan melaksanakan semua transaksi 

pengadaan publik di Philipina. Dalam undang-undang  tersebut juga diatur dengan 

jelas tentang keikutsertaan pelaku usaha asing dalam mengikuti tender 

Pemerintah. Pemerintah Philipina menerapkan beberapa aturan untuk keikut 

sertaan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut. Pelaku Usaha asing boleh 

berpartisipasi dalam kegiataan pengadaan barang / jasa apabila
103

 : 

1.Ketika disediakan untuk di bawah setiap Perjanjian atau Perjanjian 

Internasional atau Eksekutif sebagaimana ditentukan dalam Bagian 4 dari 

Undang-Undang. 

2. Ketika pelaku usaha asing adalah warga negara, perusahaan atau asosiasi 

negara yang termasuk dalam Lampiran “I” yang dikeluarkan oleh hukum, 

                                                 
101

ASEAN Secretariat, h.43 

 
102

Revised Implementing Rules and Regulations Of Public Act No. 9184, Otherwise 

known As The Goverment Procurement Reform Act, 23.5.2  

 
103

Ibid 
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peraturan, yang akan memberikan hak istimewa atau timbal balik kepada warga, 

perusahaan atau asosiasi Philipina 

3. Ketika barang yang dicari untuk dibeli tidak tersedia dari pemasok lokal. 

4.Ketika ada kebutuhan untuk untuk mencegah situasi akan kekalahan 

persaingan atau mebatasi persaingan. 

Begitupula dengan pengadaan jasa konsultan, pemerintah Philipina 

memperkenankan keikutsertaan konsultan asing dalam memenuhi pengadaan jasa 

apabila konsultan Philipina tidak memiliki keahlian dan kemampuan yang 

memadai untuk memenuhi tender. 

8.Singapura 

 Negara yang memiliki luas wilayah terkecil di ASEAN ini telah memiliki 

aturan yang terkait hukum persaingan usaha. Aturan tersebut adalah undang-

undang persaingan usaha (Chapter 50 B). Selain aturan tersebut, terdapat aturan 

lain yang sejalan yaitu, pereaturan persaingan usaha, peraturan terkait 

pemberitahuan (Nottification) dalam hukum persaingan usaha, peraturan 

mengenai tindakan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, peraturan 

persaingan usaha terkait biaya, peraturan terkait banding dalam hukum persaingan 

usaha dan peraturan hukum persaingan usaha terkait denda tahun 2007 yang 

diperbaharui kembali pada tahun 2010.
104

 

Negara Singapura termasuk salah satu negara dalam kawasan ASEAN yang 

sudah memiliki undang-undang dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, 

undang-undang tersebut adalah Government Procurement Act Chapter 120 yang 

                                                 
104

ASEAN Secretariat, h.53 
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disahkan pada tahun 1997 kemudian direvisi pada 20 Mei 1998.
105

 Untuk 

menjalankan Government Procurement Act tersebut Kementrian Keuangan 

Singapura juga mengeluarkan Government Procurement Regulation 2014 yang 

menjadi sumber hukum pengadaan barang/jasa pemerintah Singapura saat ini.
106

 

Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Singapura mengatur dengan ketat 

tentang peserta tender  pengadaan barang/jasa pemerintah Singapura. Dalam 

undang-undang tersebut telah diatur negara mana saja yang dapat mengikuti 

kegiatan pengadaan barang/jasa. Hal tersebut tertuang dalam section 2Government 

Procurement Regulation 2014 yang berbunyi : 
107

 

― In these Regulations, unless the context otherwise requires — 

―applicable supplier‖ means — 

(a)a relevant supplier; 

(b)a relevant Protocol supplier; or 

(c)a supplier, or a supplier belonging to a class of suppliers, set out in an 

order published in the Gazette undersection 7(2)(b) of the Act; 

―applicable supplier established in Singapore‖ means an applicable supplier : 

(a)who is registered under the Business Registration Act (Cap. 32) and is 

habitually resident in Singapore; or 

(b)which is a company or association or body of persons, corporate or 

unincorporate, which is formed under the laws of Singapore and has its 

principal place of business in Singapore;‖ 

 

Dalam bagian pembukaan tersebut dijelaskan bahwa relevant supplier 

adalah pemasok yang berkebangsaan singapura maupun pemasok yang berasal 

dari relevant states yang telah ditetapkan undang-undang baik berupa 

perseorangan maupun badan hukum berdomisili di Singapura maupun di negara 

                                                 
105

Singapore Government Procurement Act Chapter 120, http://statutes.agc.gov.sg, 

diakses pada 10  juni 2015 

 
106

Singapore Government Procurement Regulation, http://statutes.agc.gov.sg, diakses 

pada 10  juni 2015 

 
107

Ibid, Section 2 
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yang termasuk dalam relevant states tersebut.
108

 Sedangkan relevant protocol 

suppliers adalah pemasok  yang berkebangsaan singapura maupun pemasok yang 

berasal dari relevant protocol states yang telah ditetapkan undang-undang baik 

berupa perseorangan maupun badan hukum berdomisili di Singapura maupun di 

negara yang termasuk dalam relevant protocol states tersebut.
109

 

Selain negara  Singapura Pemerintah Singapura membagi negara yang bisa 

mengikuti tender adalah negara yang tergabung dalam relevant statesdan relevant 

protocol states. Dalam Government Procurement (Application) (Amendement) 

Order 2014 relevant states adalah negara :
110

 

1. Jepang 

2. Republik Korea 

3. Belanda untuk Aruba 

4.Swiss 

5. Armenia 

Sedangkan Relevant Protocol States adalah negara : 

1. Kanada 

2. Uni Eropa 

3. Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of 

China 

5. Liechtenstein 

6. Norwegia 

7. Amerika 

                                                 
108

Ibid 
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Ibid 

 
110

Government Procurement (Application) (Amendement) Order 2014, 

http://statutes.agc.gov.sg, article 6, diakses pada 10  juni 2015 
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8. The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and 

Matsu (Chinese Taipei) 

9. Islandia 

10. Israel 

Aturan tersebut menjelaskan bahwa Singapura menerapkan bahwa negara 

yang dapat mengikuti tender hanya terbatas pada negara yang telah ditetapkan 

dalam undang-undang 

9. Thailand 

Negara selanjutnya adalah Thailand, negara ini telah memiliki peraturan di 

bidang hukum persaingan usaha. Peraturan tersebut adalah Trade Competition Act 

B.E 2545 (1999).
111

Aturan tersebut berbentuk undang-undang yang memiliki 

aturan pelaksana yaitu aturan terkait pemberitahuan tentang pelaku usaha yang 

memiliki posisi dominan dan yang kedua pedoman praktek perdagangan yang 

“tidak adil” dalam bisnis retail. Sesuai dengan pasal 27 dari aturan tersebut, ada 

beberapa tindakan berupa perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha 

yang menyebabkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Bentuk dari 

perjanjian tersebut adalah : melakukan perjanjian penetapan harga untuk 

membatasi penjualan maupun pembelian barang dan/jasa yang diatur dalam pasal 

27 ayat (1) dan (2); perjanjian untuk melakukan penguasaan pasar yang diatur 

pada pasal 27 ayat (3); melakukan perjanjian untuk melakukan tender kolusif yang 

diatur di pasal 27 ayat (4); melakukan perjanjian yang melibatkan pelanggan atau 

pemasok pada suatu pasar yang diatur dalam pasal 27 ayat (5); melakukan 

perjanjian untuk membatasi barang dan/jasa yang keluar yang diatur di pasal 27 

                                                 
111
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ayat (7); perjanjian untuk melakukan pengurangan kualitas barang dan/atau jasa 

yang diatur di pasal 27 ayat (8); melakukan perjanjian distribusi ekslusif dengan 

pelaku usaha lain yang diatur di pasal 27 ayat (9); melakukan perjanjian 

penetapan harga pembelian atau distribusi yang diatur pada pasal 27 ayat (10). 

Perjanjian-perjanjian yang dilarang tersebut dapat berbentuk perjanjian vertikal 

maupun horisontal. 

Saat ini hukum tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Thailand masuki 

proses draft pembuatan. Pemerintah Thailand meminta bantuan kepada UNDP 

untuk membuat UU tentang pengadaan barang/jasa. Sebelumnya di Thailand, 

kerangka peraturan pengadaan barang/jasa  tidak secara khusus mengacu pada 

salah satu model hukum internasional, tetapi lebih pada praktek-praktek 

pengadaan internasional  umum sejak 1990-an.
112

Diharapkan dengan adanya UU 

pengadaan barang/jasa nantinya dapat mengurangi resiko korupsi disektor 

pengadaan pemerintah. 

10.Vietnam 

Terakhir adalah negara Vietnam. Vietnam memiliki aturan hukum 

persaingan usaha yang berbentuk undang-undang. Undang-undang tersebut adalah 

Competition Law No.27/2004/QH11.
113

 Pada pasal 2 undang-undang persaingan 

usaha milik Vietnam disebutkan bahwa undang-undang tersebut diterapkan 

kepada pelaku usaha yang disebut dengan “enterprises”. Yang dimaksud dengan 

                                                 
112

UNDP Thailand, Thailand Towards a corrupt free public procurement system, 

http://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/presscenter/pressreleases/2015/01/07/undp-

helps-thailand-towards-a-corrupt-free-public-procurement-system.html, diakses pada 10 Juni 2015 
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“enterprises” sendiri adalah segala pihak baik badan hukum bisnis dan individu 

dan juga perusahaan-perusahaan yang menyediakan produk atau jasa di bidang 

publik, perusahaan yang beroperasi di bidang-bidang yang dikuasai 

negara.
114

Pelaku usaha asing yang beroperasi di wilayah Vietnam juga termasuk 

dalam pengertian “enterprises”.
115

 Tender disebut pada pasal 8 undang-undang  

ini yaitu ayat (8) yang berbunyi, Dilarang melakukan perjanjian yang bertujuan 

menguntungkan salah satu atau semua pihak dalam prosedur tender atau tender 

kolusif. Pasal 8 tersebut berisi tentang perjanjian yang dilarang dalam persaingan 

usaha.   

Pengaturan Tender di negara ini secara khusus ada dalam Law on 

BiddingNo. 43/2013/QH13undang-undang ini berisi tentang pengelolaan negara 

atas penawaran; tanggung jawab pihak terkait dan kegiatan penawaran.
116

Secara 

umumundang-undang ini memperbolehkan pelaku usaha asing untuk mengikuti 

kegiatan tender untuk semua proyek investasi di bawah PPP pengaturan dan 

proyek-proyek investasi menggunakan tanah, kecuali untuk kasus-kasus investasi 

dibatasi ditetapkan oleh undang-undang investasi.
117

 

Namun ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha asing 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan tender di Vietnam. Untuk jasa kontraktor, 

kontraktor asing mempunyai  kewajiban untuk bekerja sama dengan kontraktor 

                                                 
114

Ibid, h.75. 

 
115

Ibid 

 
116

Socialist Of Republik Vietnam, Law on BiddingNo. 43/2013/QH13, Article 1 
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dalam negeri dalam penawaran internasional, baik melalui konsorsium atau 

melalui subkontrak, kecuali bila ada kontraktor dalam negeri mampu 

melaksanakan setiap bagian dari paket pengadaan.
118

 

Pihak  asing harus bekerjasama dengan pelaku usaha lokal untuk mengikuti tender 

dimana pelaku usaha lokal paling tidak memenuhi minimal 25% dari nilai proyek 

yang ditenderkan.
119

 

 

3.2 Pentingnya Harmonisasi Tentang Aturan Tender Dalam AEC  

Pada tahun 2015 ini negara-negara kawasan ASEAN telah bersepakat untuk 

mewujudkan AEC. Dengan diadakannya AEC pelaku usaha dari negara-negara 

ASEAN akan dengan mudah melakukan kegiatan usaha di negara lain seperti 

yang disebutkan dalam AEC Blueprint. Kegiatan tersebut tentunya tidaklah 

mudah untuk diwujudkan, karena terdapat perbedaan substansial dalam 

pengaturan hukum persaingan usaha antar negara-negara di kawasan ASEAN. 

Walaupun saat ini sudah terdapat sebuah guidelines yang dibuat oleh 

kelompok kecil yang ditunjuk untuk mengurusi masalah ini yang disebut ASEAN 

Expert Group on Competition (AEGC), namun hal tersebut tidak begitu mengatasi 

masalah ini. Hal tersebut dikarenakan guidelines tersebut hanya diatur terkait 

pedoman-pedoman saja namun tidak mengatur terkait implementasi untuk 

menyelesaikan maslah hukum persaingan usaha. Tertulis dalam pembukaanya 

bahwa pedoman ini hanya bersifat referensi bagi negara-negara anggota 

                                                 
118
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ASEAN.
120

 Secara garis besar isi dari guidelines tersebut adalah tujuan dan 

keuntungan adanyan pedoman ini; tujuan dan keuntungan dari adanya hukum 

persaingan usaha; tindakan apasaja yang dilarang dalam hukum persaingan usaha; 

peran dari badan yang berwenang dalam hukum persaingan usaha dan yang 

terakhir terkait dengan penyelidikan hukum persaingan usaha. 

Dengan terbentuknya kawasan ASEAN sebagai pasar tunggal, pelaku usaha 

di kawasan ASEAN akan dapat dengan mudah melakukan transaksi-transaksi 

bisnis yang bersifat lintas batas negara. Sifat transaksi yang melibatkan lintas 

batas negara serta belum adanya kebijakan terpadu tentang persaingan usaha di 

antara negara-negara yang tergabung dalam kawasan ASEAN terutama tentang 

aturan Tender tentunya akan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan pada 

saat AEC 2015 nanti resmi dilaksanakan. 

Adanya perbedaan kebijakan pengaturan tentang pelaksanaan tender pada 

masing-masing negara di kawasan ASEAN secara global dapat menimbulkan 

permasalahan terlebih ketika AEC 2015 nanti sudah berjalan. Masing-masing 

negara dikawasan ASEAN saat ini mempunyai kebijakan yang berbeda-beda 

mengenai Tender pemerintah di negaranya bahkan adapula negara anggota 

ASEAN yang masih dalam proses penyusunan aturan tentang pengadaan 

barang/jasa, negara tersebut adalah Myanmar dan Laos. Saat ini proses tender 

pemerintah di Myanmar dan Laos ditangani oleh UNDP.  

Diharapkan dengan adanya AEC 2015 hambatan-hambatan dalam 

mewujudkan aliran bebas barang/jasa di kawasan ASEAN sudah dihapuskan dan 

                                                 
120

AEGC, “ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy”, Asean Secrerariat, 

Jakarta, 2010, h.ii. 
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pelaku usaha ASEAN akan dengan mudah melakukan transaksi lintas batas 

negara di kawasan ASEAN. Namun dalam hal pengadaan barang/jasa masing-

masing negara ASEAN mempunyai persyaratan yang berbeda-beda untuk pelaku 

usaha asing yang ingin mengikuti tender Pemerintah di negaranya persyaratan-

persyaratan tersebut kebanyakan dilakukan untuk memberi kesempatan yang lebih 

besar kepada pelaku usaha lokal. 

Beberapa negara di ASEAN mewajibkan pelaku usaha asing yang akan 

mengikuti tender di negaranya harus bekerja sama dengan perusahaan lokal di 

negara tersebut. Negara yang dimaksud adalah, Brunei Darusallam, Malaysia dan 

Vietnam. Brunei Darusallam dan Malaysia mewajibkan pelaku usaha asing yang 

ingin mengikuti tender di negaranya harus melakukan joint venture dengan pelaku 

usaha lokal agar dapat mengikuti kegiatan tender. Sedangkan Vietnam 

menetapkan syarat bahwa pelaku usaha asing harus melakukan konsorsium atau 

subkontrak dengan pelaku usaha lokal dimana pelaku usaha lokal harus 

memegang nilai minimum proyek sebesar 25 % dari nilai proyek yang 

ditenderkan. Berbeda dengan Vietnam, Philipina menerapkan syarat bahwa pelaku 

usaha asing yang mengikuti tender di negaranya adalah negara yang ditetapkan 

oleh perjanjian internasional atau ketika pelaku usaha  lokal tidak dapat memenuhi 

tender tersebut. 

Negara anggota ASEAN yang juga memiliki persyaratan khusus adalah 

Indonesia. Indonesia mengijinkan pelaku usaha asing mengikuti tender 

pemerintah namun dengan nilai minimun tertentu. Namun ada juga negara yang 

mengijinkan pelaku usaha asing mengikuti tender pemerintah tanpa persyaratan 
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khusus. Negara-negara tersebut adalah, Kamboja, Laos, Myanmar dan Thailand. 

Negara-negara tersebut tidak membedakan pelaku usaha asing dengan pelaku 

usaha lokal selama pelaku usaha tersebut dapat memenuhi tender pemerintah 

dengan harga dan kualitas terbaik. 

Berbeda dengan negara kawasan ASEAN lainnya Singapura memiliki 

aturan yang sangat ketat mengenai Tender pemerintah di negaranya. Selain pelaku 

usaha lokal, negara singapura hanya mengijinkan pelaku usaha asing dari negara 

yang sudah terdaftar dalam undang-undangnya saja yang boleh mengikuti tender. 

Dan saat ini negara dalam kawasan ASEAN belum tercantum dalam daftar 

tersebut. 

Dengan adanya perbedaan-perbedaan mengenai aturan tender tersebut tentu 

saja nantinya akan dapat menimbulkan suatu permasalahan ketika kebijakan AEC 

2015 nantinya dilaksanakan. Permasalahan yang mungkin timbul dari keadaan ini 

terkait dengan adanya perbedaan-perbedaan persyaratan untuk pelaku usaha asing 

di dalam aturan tender masing-masing negara di kawasan ASEAN. Dengan 

terwujudnya AEC 2015 diharapkan adanya penghapusan hambatan-hambatan baik 

tarif maupun tarif dalam aliran bebas barang dan jasa agar nantinya terbentuk 

sebuah integritas ekonomi di kawasan ASEAN. Untuk itu harmonisasi aturan 

tender perlu dilakukan untuk menghindari masalah yang timbul akibat perbedaan 

tersebut dan terdapat kesepahaman mengenai aturan tender di kawasan ASEAN.  

 

3.3 Fungsi Harmonisasi Aturan Tender Dalam AEC 

Dalam deklarasi Bangkok tercantum bahwa negara-negara kawasan ASEAN 

ingin mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial 
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kawasan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut berbagai kebijakan kerjasama 

ekonomi telah dilakukan, salah satunya adalah pembentukan Komunitas Ekonomi 

ASEAN atau AEC pada tahun 2015. Dengan adanya kebijakan AEC, negara-

negara dikawasan ASEAN menghendaki adanya liberalisasi perdagangan barang, 

jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih 

bebas. Hal ini nantinya akan mengintegrasikan negara-negara ASEAN menjadi 

suatu pasar tunggal yang bebas. Hal tersebut telah dirumuskan oleh para petinggi 

ASEAN dalam AEC Blue Print. 

Tujuan utama dibentuknya AEC adalah terciptanyapasar bebas.Hal tersebut 

tercantum dalam AEC Blue Print yang menyatakan bahwa akan ASEAN akan 

menghilangkan hambatan-hambatan yang ada agar aliran bebas barang dan jasa di 

kawasan ASEAN dapat terwujud. Dalam pasar bebas disebutkan bahwa semua 

sumber ekonomi harus bergerak secarabebas, tidak ada hambatan oleh batasan 

negara.
121

Hal ini telah sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam Blue Print AEC 

yang menyatakan dalam AEC akan terjadi pergerakan barang dan jasa dengan 

bebas dikawasan ASEAN, hanya saja dalam Blue Print tersebut hanya memuat 

tindakan tanpa adanya aturan dan regulasi yang jelas untuk mewujudkan hal 

tersebut. 

Dalam mewujudkan kondisi pasar bebas tersebut diperlukan persaingan 

usaha yang sehat antar anggota kawasan ASEAN agar kebijakan AEC dapat 

dilaksanakan dengan baik. Untuk itu diperlukan sebuah harmonisasi hukum dalam 

                                                 
121
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AEC karena masing-masing negara anggota ASEAN sampai saat ini mempunyai 

kebijakan persaingan usaha yang berbeda-beda. 

Harmonisasi hukum tersebut nantinya tidak boleh menmyimpang dari 

prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Adapun prinsip-prinsip persaingan 

usaha yang sehat tersebut adalah :
122

 

1. Banyak penjual dan pembeli 

2. Produknya homogen 

3. Bebas hasuk dan keluar pasar 

4. Adanya Informasi sempurna 

5. Tidak ada diskriminasi 

6. Tidak adanya kerugian ekonomi akibat beban pajak berlebihan 

7. Adanya Efisiensi 

Adanya perbedaan-perbedaan aturan hukum di masing-masing negara 

kawasan ASEAN tentunya akan menghambat terwujudnya pasar bebas AEC. 

Oleh karena itu diperlukan adanya harmonisasi dengan menciptakan sebuah 

instrumen hukum yang dapat mengatasi perbedaan-perbedaan aturan di masing-

masing negara dan tentunya hal ini menjamin bahwa masing-masing subjek 

hukum di negara kawasan ASEAN mebndapatkan kepastian hukum yang sama. 

Dalam hal pengadaan barang/jasa, aturan tender pemnerintah masing-

masing negara anggota memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Untuk itu para 

petinggi ASEAN perlu menciptakan harmonisasi hukum tentang tender 

pemerintah untuk kawasan ASEAN. Karena dengan adanya pasar bebas ASEAN 

nantinya, para pelaku usaha di kawasan ASEAN akan dengan mudah melakukan 
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transaksi lintas batas negara kawasan ASEAN bahkan dengan adanya AEC 

diharapkan nantinya para pelaku usaha juga dapat dengan mudah mengikuti 

tender pemerintah lintas batas negara kawasan ASEAN. 

Untuk itu harmonisasi hukum aturan tender pemerintah nantinya berfungsi 

sebagai sebuah instrumen hukum yang dapat memberi kepastian hukum kepada 

para pelaku usaha dan juga negara anggota untuk dapat menjalankan kegiatan 

pengadaan barang/jasa sekaligus menghilangkan perbedaan=perbedaan aturan 

tender pemerintah antar negara kawasan ASEAN saat ini agar masing-masing 

pihak yang menjalankan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut tidak ada yang 

dirugikan. 

 

3.4 Upaya Mewujudkan Harmonisasi Tentang Aturan Tender dalam AEC 

Integrasi ekonomi telah menarik perhatian banyak pihak terutama setelah 

Perang Dunia II dan menjadi semakin penting sejak 1990-an.
123

 Hal ini ditandai 

dengan meningkatnya jumlah negara yang menjadi bagian dari kesepakatan 

tersebut.
124

Konsep integrasi ekonomi bukan pertama kali dilakukan oleh ASEAN, 

beberapa integrasi ekonomi regional yang telah terbentuk antara lain adalah Asia 

Pasific Economic Cooperation (APEC) dikawasan Asia Pasifik, European Union 

(EU) di Eropa, Mercado Comon del Sur (MERCOSUR) di Amerika Latin, dan 

North America Free Trade Area (NAFTA) di Amerika Utara. 

                                                 
123
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Pembentukan EU merupakan prestasi keberhasilan yang selalu menjadi 

tolak ukur integrasi ekonomi kawasan. Beberapa inisiatif integrasi yang mencoba 

mengikuti EU seperti Latin American Free Trade Area dan East African Common 

Market justru mengalami kegagalan.
125

 Untuk itu para pemimpin ASEAN dapat 

mengambil pelajaran atas keberhasilan EU dalam menjalankan kebijakan AEC 

yang akan dimulai pada 2015 ini. 

 

3.4.1 Harmonisasi dalam Uni Eropa 

Proses integrasi Eropa bermula dari dibentuknya “Komunitas Batu Bara dan 

Baja Eropa”, selanjutnya disebut European Cool and Steel Community, yang 

treatynya ditandatangani tanggal 18 April 1951 di Paris oleh Belanda, Belgia, 

Italia, Jerman, Luxemburg dan Perancis dan berlaku sejak 25 Juli 1952.”
126

 Kerja 

sama berlanjut dengan ditandatanganinya Treaty of Rome pada 25 Maret 1957 di 

Roma.
127

  

Perjanjian tersebut melahirkann konsep pembentukan Masyarakat Ekonomi 

Eropa atau European Economic Community (EEC).
128

 Selanjutnya pada Februari 

1986 ditandatangani Single European Act yang berlaku pada 1987. 
129

Treaty on 

European Union yang ditandatangani di Maastricht pada 7 Februari 1992 pada 

                                                 
125
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dasarnya merupakan bentuk dari kesatuan moneter Eropa atau European 

Monetary Union (EMU) adalah tahapan berikutnya dalam pembentukan EU.
130

 

Selanjutnya pada 1997 disepakati Amsterdam Treaty yang bertujuan :
131

 

1. Penghapusan Hambatan Perdagangan 

2. Pembentukan Economic Union 

3. Kebijakan tenaga kerja bersama. 

Amsterdam Treaty didasari oleh pemikiran untuk melengkapi dan tidak 

dimaksudkan untuk menggantikan peraturan yang ada sebelumnya. Dan 

puncaknya adalah 29 oktober 2004 dengan ditandatanganinya constituonal Treaty 

di Roma.
132

  

Saat ini EU telah  memiliki 27 negara anggota.  Apabila dicermati bentuk 

harmonisasi hukum utama didalam EU adalah pembentukan Treaty oleh negara-

negara EU. Setiap tindakan dalam EU diambil dari treatiesyang telah disetujui 

secara sukarela dan demokratis oleh semua negara anggota EU.
133

  

Tujuan yang ingin dicapai  dalam pembentukan EU treaties sebagai sumber 

hukum utama dalam EU adalah dibentuknya beberapa  bentuk aturan hukum.
134

 

Dalam hal pengadaan barang/jasa  yang menjadi dasar dari harmonisasi peraturan 

                                                 
130
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European Union, EU Treaties, http://europa.eu/eu-law/decision-

making/treaties/index_en.htm, diakses pada 20 Juni 2015 
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pengadaan dalam EUadalah  “Treaty on theFunctioning of The European Union” 

(TFEU).
135

 

Isi dari TFEU tersebut antara lain
136

 : 

1. Maksud dan tujuan dari Uni Eropa 

2. Struktur kelembagaan di dasar Perhimpunan 

3. Ketentuan mengenai bagaimana peraturan selanjutnya dibentuk 

(termasuk bentuk undang-undang yang berbeda, hak suara dari 

Negara angota dll.) 

4. Peraturan inti hukum tertentu untuk mempromosikan tujuan dari 

EU.  

Dan yang mempunyai relevansi khusus untuk pengadaan publik, 

adalah: 

i. Aturan tentang "free movement" yang mendukung 

perdagangan bebas dan kompetisi dalam EU misalnya aturan 

yang melarang adanya pengadaan bea atas produk antar 

Negara aggota dan dari pengenaan kuota impor. 

ii.  Aturan hukum persaingan usaha, termasuk aturan yang 

mengatur kegiatan yang dilarang (seperti penyalahgunaan 

posisi dominan, monopoli dan kartel.) 

Aturan hukum di TFEU sendiri relatif terbatas namun di dalam TFEU 

menyediakan aturan untuk membuat aturan hukum baru oleh lembaga-lembaga 

Uni Eropa sebagai tindak lanjut dari aturan dalam TFEU.  Aturan hukum yang 

baru ini sering disebut"undang-undang sekunder.”
137
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Bentuk dari undang-undang sekunder itu antara lain:
138

 

1. Regulation, adalah bentuk aturan hukum yang mengikat. Regulation 

harus diterapkan secara keseluruhan di Uni Eropa. 

2. Directives, adalah tindakan legislatif yang menetapkan tujuan yang 

harus diterapkan oleh semua negara uni eropa. Namun masing-masing 

negara diberi kebebasan untuk merancang undang-undang tersendiri 

tentang bagaimana menerapkan directives yang telah diterapkan. 

Terdapat jangka waktu untuk semua member states dalam menerapkan 

directives tersebut kedalam hukum nasional mereka.
139

 Apabila sampai 

jangka waktu yang ditentukan ada member states yang belum 

menerapkan directives tersebut, maka secara otomatis directives 

kemudian menjadi hukum yang berlaku di member states tersebut.
140

 

3. Decision, adalah sebuah aturan hukum yang mengikat kepada subject 

hukum yang menerima decision tersebut baik itu negara maupun 

perseorangan. 

4. Reccomendation, adalah sebuah alat yang digunakan komisi yang 

berwenang dalam EU untuk memberi satu arahan dan menyarankan 

suatu tindakan tanpa memaksakan kewajiban hukum kepada penerima 

Reccomendation tersebut. 

5. Opinion, adalah alat yang memungkinkan lembaga untuk membuat 

pernyataan dengan cara non-mengikat, dengan kata lain tanpa 

memaksakan kewajiban hukum pada mereka kepada siapa itu ditujukan. 

Pendapat tidak mengikat. Hal ini dapat dikeluarkan oleh lembaga Uni 

Eropa utama (Komisi, Dewan, DPR), Komite Daerah dan Komite 

Ekonomi dan Sosial Eropa. Komite memberikan opini dari sudut 

pandang regional atau ekonomi dan sosial khusus mereka.  
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Kebijakan EU pada pengadaan barang/jasa ditemukan terutama dalam 

ketentuan TFEU yang mendukung gerakan “Free Movement” dan melarang 

adanya hambatan lintas EU.
141

Sebagai bentuk lanjutan dari TFEU tersebut bentuk 

aturan hukum yang dipakai untuk mengatur pengadaan barang/jasa adalah 

Directives.
142

 

BerikutDirectives tentang pengadaan barang/jasa dalam EU
143

: 

1. Directive 2004/18/EC - the Public  Sector Directive (Directive 

2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 

March 2004 on the coordination of procedures for the award of 

public works contracts, public supply contracts and public service 

contracts [2004] OJ L134/114). DirectivesIni mengatur prosedur 

untuk pemberian kontrak penting dariperangkat publik (departemen 

pemerintah, pemerintah daerahdll). Misalnya, untuk  kontrak-

kontrak besar yang akan diiklankan melaluiJurnal Resmi EU 

sehingga dapat dipublikasikan ke semua pihak dan digunakan untuk 

mengatur kriteria perusahaan yang mengikuti tender untuk 

mendapatkan kontrak tersebut. 

2. Directive 2004/17/EC – the Utilities Directive (Directive 

2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 

March 2004coordinating the procurement procedures of entities 

operating in the water, energy, transport and postal services sectors 

[2004]  OJ L134/1). DirectivesIni 

mengaturprosedurpemberiankontrakutama dalamkegiatan tertentudi 

sektorair,transportasi, energi danjasapos("Utility Activities"). 
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3. Directive 89/665/EEC – the Public Sector Remedies Directive 

(Directive 89/665/EEC of 21.12.1989 on the coordination of the 

laws, regulations and administrative provisions relating to the 

application of review procedures to the award of public supply 

and public works contracts [1989] O.J. L395/33). Aturan 

Iniberkaitan denganpenegakan aturan pengadaanEUyang berlaku 

untukkontrakdiatur olehPublicSektorDirective. 

4. Directive 92/13/EEC - the Utilities Remedies Directive 

(Directive 92/13/EEC of 25.02.92, coordinating the laws, 

regulations and administrative provisions relating to the 

application of Community rules on the procurement procedures 

of  entities operating in the water, energy, transport and 

telecommunications sectors, [1992] O.J. L76/7).Directives ini 

berisi tentang aturan penegakkan aturan pengadaan khususnya 

pengadaanentitasyang beroperasi diair, 

energi, transportasi dansektor telekomunikasi. 

5. Pada bulan Desember 2011 Komisi EU mengusulkan revisi 

Directives 2004/17/EC (procurement in the water, energy, 

transport and postal services sectors) dan2004/18/EC (public 

works, supply and service contracts). Directives telah disetujui 

olehParlemen Eropapada tanggal 15 Januari2014 

dandiadopsioleh Dewanpada 11 Februari2014.Negara-

negaraAnggotamempunyai jangka waktu sampai April 

2016untuk merefleksikanaturan barudalam hukumnasional 

mereka(kecuali yang berkaitan dengane-procurement, di 

manabatas waktuadalah September2018).
144

 

Pada prinsipnya,seperti yang tercantum dalam Pasal 288 TFEU, directives 

adalah ukuran dari aplikasi umum yangmengharuskan negara-negara anggota 
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untuk mencapai hasil tertentu, tetapi semua kembali lagi kepada masing-masing 

anggota untuk menyatakan bentuk yang tepat dan metode pelaksanaan.
145

 

3.4.2 Bentuk Harmonisasi Aturan Tender dalam Pelaksanaan AEC 

Komitmen untuk mencapai AEC 2015 telah ditandatangani oleh pemimpin-

pemimpin negara ASEAN pada ASEAN Summit ke-13 , 20 November 2007 di 

Singapura.
146

 Dengan penandatanganan tersebut Indonesia bersama dengan 

sembilan negara lainnya telah menyetujui untuk mencapai integrasi ekonomi 

regional sehingga ASEAN menjadi pasar tunggal dan kawasan produksi.
147

Teori 

tentang integrasi ekonomi menawarkan manfaat yang menjanjikan bagi suatu 

kawasan dan perekonomian domestik dari masing-masing negara. Pada 2015 nanti  

AEC 2015  akan yang mengintegrasikan seluruh negara ASEAN ke dalam satu 

pasar. Persoalan yang akan timbul dari kebijakan ini adalah adanya transkasi 

lintas batas negara. AEC 2015 memudahkan pelaku usaha di negara-negara 

ASEAN dapat melakukan transaksi-transaksi bisnis di negara mana saja yang 

mereka sukai. Namun, hal ini akan menjadi masalah apabila tidak didukung 

dengan hukum  dan aturan  yang  jelas secara global kepada seluruh pelaku usaha.  

Dalam menjalankan kebijakan AEC 2015 mendatang, para petinggi ASEAN 

dapat bercermin kepada keberhasilan EU menciptakan sebuah komunitas 

ekonomi. EU menciptakan harmonisasi hukum tersendiri untuk mengatur hukum 

persaingan usahanya. Dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat EU 
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menciptakan sebuah treaties sebagai sumber hukum utama yang selanjutnya 

melahirkan aturan hukum baru  untuk menindak lanjuti treaties tersebut. Dengan 

terwujudnya AEC 2015 diharapkan adanya penghapusan hambatan-hambatan baik 

tarif  maupun tarif dalam aliran bebas barang dan jasa hal ini akan memudahkan 

pelaku usaha di kawasan ASEAN melakukan transaksi lintas negara.  

Saat ini ASEAN belum mempuyai harmonisasi hukum persaingan usaha 

untuk Negara-negara anggotanya. Para petinggi ASEAN dapat mengikuti langkah 

EU untuk membentuk sebuah Treaty atau perjanjiansebagai kerangka hukum 

utama  yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber hukum dalam membentuk 

aturan-aturan hukum untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di 

kawasan ASEAN. Setelah treaty tersebut dibentuk, langkah selanjutnya adalah 

menciptakan sebuah aturan hukum  berbentuk directives yang kemudian dapat 

diterapkan pada hukum nasional anggotanya. 

Dengan diberlakukannya AEC 2015 nanti, ASEAN berharap dapat 

membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi. Hal tersebut berarti arus 

pergerakan barang dan jasa di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasikan 

sepenuhnya. Sebuah pasar tunggal dan basis produksi pada dasarnya adalah 

sebuah kawasan yang secara keseluruhan dilihat oleh negara-negara anggota 

ASEAN, bukannya sekedar pasar dan sumber daya yang berada dalam batas-batas 

nasional dan hanya melibatkan para pelaku usaha di tingkat nasional. Hal ini 

berarti sebuah negara anggota akan memperlakukan barang dan jasa yang berasal 

dari mana saja di ASEAN secara setara sebagaimana perlakuan mereka atas 

barang (produk) nasional mereka.  
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 Rencana penghapusan hambatan baik tarif maupun non tarif diharapkan 

akan memudahkan pelaku usaha melakukan transaksi lintas batas negara seperti 

mengikuti kegiatan tender pemerintah di negara kawasan ASEAN lainnya. Namun 

saat ini masing-masing negara di kawasan ASEAN mempunyai kebijakan yang 

berbeda-beda untuk negaranya. Sebuah aturan diperlukan untuk menghindari 

masalah-masalah yang nantinya akan terjadi sekaligus memberi kesempatan yang 

sama antar pelaku usaha di ASEAN untuk mengikuti tender di negara kawasan 

ASEAN. Karena saat ini kebanyakan aturan-aturan yang berlaku di masing-

masing negara cenderung melindungi pelaku usaha nasional dari transaksi lintas 

batas negara. Oleh sebab itu diperlukan sebuah regulasi dan aturan yang dapat 

menghilangkan hambatan-hambatan dalam kegiatan tender antar negara anggota 

tersebut sekaligus memberi jaminan bahwa semua pelaku usaha negara di negara 

kawasan ASEAN mendapat kesempatan yang sama. Sayangnya sampai saat ini 

belum ada bentuk harmonisasi yang ditawarkan oleh para petinggi ASEAN yang 

berkaitan dengan peraturan tender pengadaan barang/jasa pemerintah.  

Dalam sektor pengadaan barang/jasa EU membuat aturan yang berbentuk  

directives yang selanjutnya diharmonisasikan kepada peraturan nasional negara 

peserta EU. Namun masing-masing negara diberi kebebasan untuk merancang 

undang-undang tersendiri tentang bagaimana menerapkan directives kedalam 

hukum nasionalnya. Terdapat jangka waktu untuk semua Negara anggota dalam 

menerapkan directives tersebut kedalam hukum nasional mereka.
148

 Apabila 

sampai jangka waktu yang ditentukan ada member states yang belum menerapkan 
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directives tersebut, maka secara otomatis directives kemudian menjadi hukum 

yang berlaku di member states tersebut. 

Belajar dari pengalaman EU tersebut setelah membentuk treaty sebagai 

sumber hukum  utama selanjutnya ASEAN dapat menciptakan directives sebagai 

bentuk harmonisasi yang dapat diterapkan untuk Aturan Tender di AEC. Dengan 

adanya directives sebagai instrumen hukum diharapkan perbedaan-perbedaan 

aturan tender  antar negara anggota yang menjadi hambatan dalam mewujudkan 

aliran bebas barang dan jasa di kawasan ASEAN dapat teratasi. Dan directives 

tersebut menjadi aturan hukum yang jelas sekaligus dapat memberi jaminan 

bahwa semua pelaku usaha di negara kawasan ASEAN mendapat kesempatan 

yang sama untuk mengikuti tender di kawasan ASEAN  tanpa adanya hambatan 

baik tarif maupun non tarif. 

Karena dengan dibentuknya AEC Blueprint maka para pemimpin negara di 

masing-masing kawasan telah sepakat menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal 

dan basis produksi yang berarti akan terjadi aliran bebas/barang dan jasa untuk 

mewujudkan hal tersebut. 
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