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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 

Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini yang semakin 

kompleks telah menimbulkan persaingan yang ketat dalam bidang  

perdagangan, baik perdagangan barang maupun jasa. Berbagai praktek untuk 

memenangkan persaingan sering dilakukan oleh para pelaku bisnis, termasuk 

dengan menggunakan praktek-praktek perdagangan yang tidak sehat. 

Suatu persaingan usaha harus dilakukan secara sehat diantara semua 

pihak yang bertransaksi, maka jika salah satu pihak ternyata bersaing secara 

tidak sehat, pihak tersebut dapat dikenakan sanksi. Praktik dagang yang tidak 

sehat ini akan dapat mengakibatkan timbulnya hambatan dalam arus 

perdagangan.  

Pada tahun 1999 Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 ini secara historis berawal dari belum tersedianya suatu undang-undang 

yang secara koprehensif dan memadai mengatur persaingan usaha di 

Indonesia.”1  Pada hakikatnya keberadaan hukum persaingan usaha adalah 

mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (fair 

competition) dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar 

pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para 
                                                      

1 L.Budi Kagramanto, Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan 
Usaha), Srikandi, Surabaya, 2008 (selanjutnya disingkat L.Budi Kagramanto I), h.19. 
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pesaingnya.2 Selain itu lahirnya Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimaksudkan untuk antisipasi 

dihapuskannya praktek kegiatan usaha yang berbau “KKN” (Kolusi, Korupsi 

dan Nepotisme) seiring dengan semakin menguatnya tuntutan reformasi di 

segala bidang.3 

Monopoli menggambarkan suatu keadaan pasar yang hanya terdapat 

seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu 

secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut 

ambil bagian. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1999 monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang 

dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu 

kelompok pelaku usaha. Pengertian monopoli dalam Black’s Law Dictionary 

“Monopoly is a previllege or peculiar advantage vested in one or more 

persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on 

a particular business or trade, manufacture a particular article, or control 

the sale of the wholesupply of a particular commodity.4  Berdasarkan pasal 1 

angka 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 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. 

                                                      
2 Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 

2008, h.13. 
3 L.Budi Kagramanto I, Op.Cit., h. 16. 
4 Henry Campbell Black, Black Law Dictionary:6th ed. St. Paul, Minnesotta, 1990, hal. 

696. 
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Unfair competition is a term which may be applied generally to all 
dishonest or fraudulent rivalry in trade and commerce, but is particularly 
applied to the practice of endeavoring to subtitute one’s own goods or 
products in the markets for those of another, having and established 
reputation and extensive sale, by means of imitating or counterfeiting the 
name, tittle, shape, or distinctive peculiarities of the article, or the shape, 
color, label, wrapper or general appearance of the package, or other such 
simulations, the immitation being carried far enough to mislead the general 
public or deceive an unwary purchaser, and yet not amounting to an absolute 
counterfeit or to the infringement of a trade mark or trade name.5  

 
Adanya persaingan diantara pelaku usaha tersebut tidak jarang 

mengakibatkan para pelaku usaha mempunyai keinginan yang tinggi untuk 

mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi perusahaan yang besar dan 

paling kaya. Monopoli dapat pula terjadi karena dikehendaki oleh hukum. 

Monopoli jenis ini disebut sebagai monopoly by the law, sebagai Contoh, 

dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga dibenarkan adanya 

monopoli jenis ini, yaitu dengan memberi hak monopoli kepada negara untuk 

menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta 

cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, 

sering kali terjadi tender-tender besar yang dilakukan secara tidak transparan 

karena sebelum tender dilakukan telah diketahui siapa yang akan menjadi 

pemenang tender, walaupun pelaksanaan tender itu tetap dilaksanakan dengan 

beberapa peserta tender. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha yang bergerak 

dalam bidang pemborongan proyek tersebut merasa diperlakukan tidak jujur. 

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, para pelaku 

usaha harus lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian yang berhubungan 

                                                      
5 Ibid, h. 1062 
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dengan penguasaan pasar dan menentukan kerja sama dalam suatu proyek 

tertentu terlebih lagi bila proyek tersebut berasal dari suatu tender yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan besar. 

Persaingan tidak sehat ini dapat terjadi karena adanya persekongkolan  

diantara pemberi borongan dan atau pelaku usaha pemborongan tersebut. 

Tindakan persekongkolan dalam hukum persaingan termasuk dalam kategori 

perjanjian. Pada hakekatnya, perjanjian terdiri dari dua macam, pertama, 

perjanjian yang dinyatakan secara jelas (express agreement), biasanya 

tertuang dalam bentuk tertulis, sehingga relatif lebih mudah dalam proses 

pembuktiannya.  Kedua, perjanjian tidak langsung (implied agreement), 

biasanya berbentuk lisan atau kesepakatan-kesepakatan, dalam hal ini tidak 

ditemukan bukti adanya perjanjian, khususnya implied agreeement, dan jika 

keberadaan perjanjian tersebut dipersengketakan, maka diperlukan 

penggunaan bukti yang tidak langsung atau bukti yang melingkupi untuk 

menyimpulkan perjanjian dan/atau persekongkolan tersebut.6 Mengingat 

bahwa persekongkolan selalu dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, 

sebenarnya tindakan ini bisa diatur di dalam kategori perjanjian yang 

dilarang. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk 

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa 

pun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 
                                                      

6 A.M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat: Perse 
Illegal atau Rule of Reason, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 
2003, h. 299-300. 
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mengatur 10 macam perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh pelaku usaha 

dengan pelaku usaha lain, sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan 

pasal 16.7 

Persekongkolan yang dilarang menurut Pasal 22 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 adalah mencakup persekongkolan untuk mengatur 

pemenang tender, Pasal 23 melarang persekongkolan untuk mendapatkan 

informasi kegiatan usaha pesaing yang yang dapat diklasifikasikan sebagai 

rahasia perusahaan, dan Pasal 24 melarang persekongkolan untuk 

menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha 

pesaingnya dengan tujuan agar barang dan atau jasa itu berkurang kualitas 

maupun kuantitasnya serta terganggunya ketepatan waktu yang 

dipersyaratkan.  

Di negara-negara yang tidak mempunyai undang-undang yang 

membatasi kegiatan usaha sekali pun terdapat undang-undang khusus tentang 

tender. Kebanyakan negara menggunakan ketentuan yang lebih ketat terhadap 

partisipasi dalam persengkongkolan tender daripada terhadap perjanjian 

horizontal lainnya, karena terdapat aspek kecurangan, terutama dampaknya 

merugikan pembelanjaan pemerintah dan pengeluaran negara.8  

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

persekongkolan dalam tender seperti tersebut sangat jelas dilarang 

berdasarkan Pasal 22, yang menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol 

                                                      
7 Rahmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta 2004, h. 40. 
8 Syarip Hidayat,”Persekongkolan dalam Tender”, www.legalitas.org, diakses tanggal 

Selasa, 30 Desember 2008 
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dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” 

Pengawasan terhadap tindakan persekongkokan tersebut diatur dalam Pasal 

30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu dilaksanakan oleh Komisi 

Pengawasan Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). KPPU adalah 

suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan 

pemerintahan serta pihak lain namun KPPU bertanggung jawab kepada 

Presiden. KPPU inilah yang menentukan apakah pelaku usaha bersekongkol 

untuk memenangkan tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak 

sehat atau tidak, dan memberikan putusan sebagai akibat pelanggaran Pasal 

22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang segala bentuk cara 

persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan mengatur 

atau menentukan pemenang suatu tender. Kegiatan bersekongkol menentukan 

tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya (inherently) 

tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia (walaupun ada 

tender yang dilakukan secara terbuka).9 Segala bentuk persengkongkolan 

untuk mengatur atau menentukan pemenang tender dapat mengakibatkan 

terjadinya suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan penjelasan 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud tender adalah 

tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk 

mengadakan barang-barang, atau untuk mengadakan suatu jasa. 

                                                      
         9 Rahmadi Usman, Op. cit., h. 80. 
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Persekongkolan tender terjadi diantara para pelaku usaha, dengan demikian 

penerapan ketentuan tersebut harus menyepakati dua kondisi, yaitu pihak-

pihak tersebut harus berpartisipasi, dan harus menyepakati persekongkolan.  

Persekongkolan ini ditujukan untuk memanipulasi tender, artinya para 

pesaing sepakat untuk mempengaruhi hasil tender demi kepentingan salah 

satu pihak dengan tidak mengajukan penawaran atau mengajukan penawaran 

pura-pura agar salah satu pesaing memenangkan suatu tender. Kesepakatan 

ini dapat dicapai oleh satu atau lebih peserta tender yang sepakat untuk tidak 

mengajukan penawaran atau mengajukan penawaran namun dengan sengaja 

memberikan harga yang lebih  tinggi dari peserta tender lainnya, sehingga 

peserta tender yang mengajukan penawaran lebih rendahlah yang 

memenangkan tender tersebut.  

Pada dasarnya proses tender dirancang untuk meningkatkan keadilan 

karena setiap orang berhak untuk mengikuti suatu tender dan melakukan 

penawaran. Proses tender juga menjamin bahwa harga yang serendah 

mungkin yang diterima. Manipulasi yang dilakukan dalam suatu tender 

tersebut akan menghilangkan sifat kompetitif diantara pelaku usaha. Kasus ini 

sering terjadi dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Praktek 

dalam proyek pemerintah tersebut telah menimbulkan persaingan yang tidak 

sehat dalam usaha memenangkan tender proyek tersebut. Persaingan yang 

tidak sehat ini dapat mengakibatkan terjadinya monopoli yang dilakukan oleh 

orang atau perusahaan tertentu dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan 

pemerintah.  
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Seperti pada kasus persekongkolan tender paket pengadaan TV 

pendidikan dan perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatra Utara 

tahun anggaran 2006. Persekongkolan ini dilakukan oleh panitia pengadaan 

barang dan jasa tahun anggaran 2006 Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera 

Utara, PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju. Ketiganya telah melakukan 

pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Berdasarkan hasil rangkaian pemeriksaan Majelis KPPU menyimpulkan 

adanya kerja sama antara PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju dalam 

mempersiapkan dokumen penawaran. Hal ini ditandai dengan adanya 

kesamaan format dan susunan dokumen penawaran, proses pengurusan 

dokumen administrasi dalam dokumen penawaran. Selain itu, adanya 

kesamaan tanda tangan orang yang memasukan dokumen penawaran 

menunjukkan adanya koordinasi dan hubungan kerja sama antara PT Auna 

Rahmat dan PT Hari Maju. Padahal, PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju 

merupakan dua  perusahaan berbeda yang seharusnya berkompetisi dalam 

tender tersebut. 

Sementara itu pihak panitia pengadaan barang dan jasa dalam proses 

tender tersebut dinyatakan telah melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tindakan 

yang dilakukan pihak panitia tersebut bertujuan menjadikan kedua 

perusahaan sebagai pemenang dan cadangan pemenang. Tindakan panitia 

pengadaan barang dan jasa merupakan tindakan memfasilitasi PT Auna 

Rahmat dan PT Hari Maju untuk menjadi pemenang dan cadangan pemenang 

 

ADLN-Perpustakaan Univeritas Airlangga

Skripsi Persekongkolan tender .... Brahmana, Prima Utama



9 
 

dan cadangan pemenang pada tender paket pengadaan TV Pendidikan dan 

Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 

anggaran 2006. Mengenai sanksi terhadap panitia anggaran, Majelis KPPU 

hanya dapat meminta atasan langsung atau pejabat berwenang menjatuhkan 

sanksi administratif.  

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang terjadinya 

Persekongkolan Tender paket pengadaan TV Pendidikan dan 

Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatra Utara tahun anggaran 

2006, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 

a. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa tahun 

2006 Dinas Pendidikan Sumatera Utara merupakan persaingan usaha yang 

tidak sehat? 

b. Bagaimanakah penanganan KPPU terhadap dugaan adanya praktek 

Persekongkolan Tender yang dilakukan oleh panitia pengadaan 

barang/jasa tahun 2006? 

 
2. Penjelasan Judul 

 Pada skripsi ini, judul yang penulis pilih ialah “Persekongkolan 

Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya (Studi 

Kasus di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatra Utara Tahun Anggaran 

2006)”. Penulis akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan judul 

tersebut, yaitu : 

Persekongkolan atau konspirasi usaha berdasarkan pasal 1 angka 8 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 adalah bentuk kerjasama yang 
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dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk 

menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang 

bersekongkol. 

Sedangkan menurut penjelasan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 

tahun 1999, yang dimaksud tender adalah tawaran mengajukan harga untuk 

memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk 

menyediakan jasa. 

Dalam praktek pengertian tender sama dengan pengertian “lelang” yang 

secara tidak langsung telah disebutkan dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003, 

misalnya dalam metode pemilihan penyediaan barang/jasa, dapat dilakukan 

dengan cara pelelangan umum dan pelelangan terbatas. 

Penjelasan judul secara keseluruhan dari judul skripsi “Persekongkolan 

Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya (Studi Kasus 

di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatra Utara Tahun Anggaran 2006)” adalah 

kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, yaitu panitia pengadaan 

barang/jasa tahun 2006 Dinas Pendidikan Sumatera Utara, PT Auna Rahmat 

dan PT Hari Maju secara diam-diam atau terang-terangan melalui tindakan 

penyesuaian dan/atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan 

dan/atau menciptakan persaingan semu dan/atau menyetujui dan/atau 

memfasilitasi dan/atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun 

atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk 

mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. 
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3. Alasan Pemilihan Judul 

 Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya mempunyai motivasi 

mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pelaku usaha harus melakukan 

persaingan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Namun untuk 

memenangkan persaingan itu, pelaku usaha cenderung melakukan praktek-

praktek curang. 

Judul “Persekongkolan Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan 

dan Perlengkapannya (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Propinsi 

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006)” dipilih dalam skripsi ini karena 

banyak terjadi praktek-praktek curang seperti persekongkolan dalam tender 

yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa tahun 2006 Dinas 

Pendidikan Sumatera Utara, PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju. Praktek 

curang tersebut mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan 

bertentangan dengan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun1999. 

 
4. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Tender 

Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan 

Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006 merupakan persaingan 

usaha tidak sehat. 

b. Untuk Mengetahui Penanganan perkara  oleh KPPU terhadap dugaan 

adanya praktek Persekongkolan Tender yang dilakukan oleh panitia 

pengadaan barang/jasa tahun 2006. 
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5. Metode Penelitian 

a. Pendekatan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan 

adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

dipakai sebagai pedoman dalam pengumpulan bahan-bahan hukum berupa 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang 

relevan  yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pendekatan kasus 

(case approach)  dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan 

isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.10 Pendekatan kasus (case approach) 

dalam penulisan ini dilakukan dengan menganalisa kasus yang ada dalam 

putusan KPPU nomor :18/KPPU-L/2007 mengenai Persekongkolan Tender 

Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan 

Propinsi Sumatra Utara Tahun Anggaran 2006 yang terjadi sebagai bahan 

acuan dan pelengkap untuk melengkapi peraturan perundang-undangan 

tersebut untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pembahasan rumusan 

masalah penelitian yang diajukan.  

 
b. Bahan Hukum 

Penulisan skripsi ini memakai bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. 

                                                      
10 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum,Kencana Prenada Media Group, Jakarta 

2005, h.94. 
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i. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer berupa norma yang bersifat mengikat dan 

autoritatif yang artinya mempuyai otoritas11. Sumber bahan hukum 

primer terdiri dari Undang-Undangan yang mengatur mengenai larangan 

monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yaitu Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1999.  

ii. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan bahan 

hukum primer dan bersifat tidak mengikat. Bahan hukum sekunder 

merupakan karya ilmiah para sarjana baik yang dipublikasikan dalam 

bentuk buku, maupun melalui internet, serta yang tidak dipublikasikan 

dalam bentuk makalah, dan hasil penelitian. 

 
c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan yang ditulis dalam skripsi ini dikumpulkan dan 

diklarifikasikan serta dianalisis secara normatif kualitatif dan hasil akhirnya 

akan diuraikan secara deskripsi. 

 
d. Analisa Bahan Hukum 

Dalam skripsi ini, sesuai dengan bahan hukum yang ada maka 

dilakukan analisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu bahan-bahan 

hukum yang diperoleh baik yang berasal dari bahan hukum primer maupun 

                                                      
11Ibid., h. 141. 
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bahan hukum sekunder tersebut dilakukan analisa berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum primer 

kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang berasal dari bahan 

hukum sekunder 

 
6. Pertanggung jawaban Sistematika 

Dalam penulisan skripsi ini, susunan sistematikanya terbagi dalam 

empat bab sebagai berikut : 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran umum 

tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, penjelasan judul, 

alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, metode penelitian yang dibagi 

menjadi empat yaitu pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik 

pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, serta analisa bahan hukum dan  

pertanggungjawaban sistematika. 

Bab II membahas kegiatan pengadaan paket televisi pendidikan dan 

perlengkapannya yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa tahun 

2006 Dinas Pendidikan Sumatera Utara, PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju 

sebagai kegiatan persekongkolan tender yang dianggap melanggar hukum 

persaingan usaha yang tidak sehat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999. Dalam bab II tersebut terdapat beberapa sub bab yang 

menjelaskan mengenai persekongkolan tender, kegiatan Persekongkolan 

Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan yang dilakukan oleh panitia 

pengadaan barang/jasa tahun 2006 Dinas Pendidikan Sumatera Utara, PT Auna 

Rahmat dan PT Hari Maju serta analisis yuridis dan ekonomi dalam kegiatan 
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usaha yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa tahun 2006 Dinas 

Pendidikan Sumatera Utara, PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju yang 

menjurus pada praktik persekongkolan tender. 

Bab III membahas penanganan yang dilakukan oleh KPPU terhadap 

dugaan praktek persekongkolan tender yang dilakukan oleh panitia pengadaan 

barang/jasa tahun 2006 Dinas Pendidikan Sumatera Utara, PT Auna Rahmat 

dan PT Hari Maju. Dalam bab III tersebut terdapat beberapa sub bab yang 

menjelaskan mengenai tugas dan wewenang KPPU serta penanganan perkara 

yang dilakukan KPPU terhadap persekongkolan tender yang dilakukan oleh 

panitia pengadaan barang/jasa tahun 2006 Dinas Pendidikan Sumatera Utara, 

PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju. 

Bab IV merupakan bagian penutup dan berisi kesimpulan atas hasil 

pembahasan Bab II dan Bab III serta berisi saran-saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat untuk mendorong menegakkan hukum bisnis yang positif di 

Indonesia khususnya hukum persaingan usaha. 
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BAB II 

KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PENGADAAN 

BARANG/JASA TAHUN 2006 DINAS PENDIDIKAN SUMATERA UTARA  

 
1. Unsur-Unsur Persekongkolan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perbuatan-perbuatan 

pelaku usaha yang dapat menghambat atau bertentangan dengan persaingan 

usaha yang sehat diantara para pelaku usaha tersebut. Perbuatan-perbuatan 

para pelaku usaha yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi 

bahkan menghilangkan persaingan. Salah satu contoh Tindakan yang dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat adalah tindakan 

persekongkolan yang dilakukan untuk mengatur dan menentukan pemenang 

tender sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999. Pengaturan pemenang tender seringkali terjadi pada pelaksanaan 

pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan BUMN namun pada prakteknya tidak jarang juga 

ditemukan persekongkolan tender yang dilakukan oleh swasta. 

Persekongkolan diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 

5 tahun 1999, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar 

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. 

 

 16 
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Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu 

pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. 

Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh 

beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan 

langsung). Tender tersebut mencakup penawaran mengajukan harga untuk :12 

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, 

2. Mengadakan barang dan/atau jasa. 

3. Membeli suatu barang dan/atau jasa. 

4. Menjual suatu barang dan/atau jasa. 

Setelah menguraikan persekongkolan tender, hal kedua yang perlu 

diperhatikan ialah siapa saja para pihak yang berkaitan dengan praktik 

persekongkolan tender tersebut. Para pihak yang berhubungan dengan praktik 

persekongkolan tender ialah pelaku usaha dan panitia pengadaan barang dan 

jasa yang dapat disebut juga sebagai konsumen. 

 
a. Pelaku Usaha 

Pelaku Usaha ialah setiap orang perseorangan 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 

                                                      
12 KPPU, Pedoman Larangan Persekongkolan Tender Berdasarkan UU No. 5 Tahun 

1999, h.7. 
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bidang ekonomi.13 Pelaku usaha merupakan salah satu unsur terpenting 

dalam hal terjadinya praktek persekongkolan tender. Pelaku usaha 

merupakan pihak yang melakukan aktivitas-aktivitas dalam bidang bisnis 

dan ekonomi. Para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas tersebut 

akan mencari suatu keuntungan yang sebesar-besarnya dan berpotensi 

untuk melakukan perbuatan curang atau persaingan usaha yang tidak sehat 

dengan pelaku usaha lain yang notabene sebagai lawan bisnisnya, namun 

pada akhirnya menjadi seperti rekanan bisnis karena telah melakukan 

persekongkolan tender yang bertujuan untuk mengurangi atau 

menghilangkan persaingan diantara para pihak tersbut. Dalam penulisan 

skripsi ini yang dimaksud sebagai pelaku usaha ialah PT Auna Rahmat 

dan PT Hari Maju. Larangan persekongkolan tender dan persaingan usaha 

tidak sehat diantara para pelaku usaha diatur secara tegas dalam pasal 22 

Undang-Undang Nomor  5 tahun 1999. 

 
b. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 

Konsumen ialah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik 

untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. 

Konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

mahluk hidup yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.  Undang-Undang 

                                                      
13 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
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Nomor 8 Tahun 1999 mencantumkan lebih detail mengenai untuk 

kepentingan siapa barang dan/jasa tersebut dipakai, namun baik Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 hanya menekankan pada sifat penggunaan dan pemakaian barang dan 

atau jasa tersebut, dengan tidak membedakan untuk kepentingan siapa barang 

dan jasa tersebut dipakai atau dipergunakan.  

Konsumen dapat dibagi menjadi dua yaitu konsumen antara dan 

konsumen akhir. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan 

suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya 

sedangkan konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu 

produk. Panitia Pengadaan Barang dan jasa dapat dikategorikan sebagai 

konsumen karena Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah pemakai dan 

atau pengguna barang dan atau jasa untuk kepentingan pihak lain. Konsumen 

yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah 

konsumen akhir maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa merupakan 

konsumen akhir. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 juga 

memberikan pengertian tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu tim 

yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan 

penyedia barang/jasa.14 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang dimaksud 

dalam skripsi ini ialah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2006 Dinas 

Pendidikan Sumatera Utara. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya 

                                                      
14   pasal 1 angka 8 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 
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merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan 

barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan 

proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan 

lainnya.15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 melindungi konsumen 

tersebut dari suatu kerugian yang tidak diinginkannya akibat perbuatan yang 

dilakukan oleh pelaku usaha lain yang menciptakan aktivitas bisnis curang 

atau tidak sehat. 

Persekongkolan dalam tender tidak dapat dipisahkan dari ranah 

hukum pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa 

terdapat permasalahan-permasalahan umum yang sering kali timbul. 

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengadaan 

barang dan jasa untuk beberapa periode, ternyata beberapa permasalahan 

timbul sebagai dampak atas era globalisasi dan proses demokratisasi, antara 

lain sebagai berikut :16 

1. Inefisiensi 

“Secara umum, proses pengadaan barang dan jasa selama ini masih 
belum dapat menghasilkan harga yang kompetitif. Harga barang dan 
jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan barang dan jasa 
cenderung lebih tinggi dibandingkan pembelian langsung/harga pasar. 
Hal ini menjadikan indikator bahwa proses pengadaan cenderung 
menciptakan ekonomi biaya tinggi...Inefisiensi menjadi semakin 
bertambah besar manakala pelelangan dilakukan secara tidak jujur.” 

2. Lemahnya Daya Saing Nasional 
 

“...pelaksanaan pengadaan  yang tidak efisien dan iklim usaha yang 
tidak sehat (adanya unsur KKN) menimbulkan ekonomi biaya tinggi 

                                                      
15 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai 

Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta 2008, h. 3. 
16 Ibid., h. 6. 
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sehingga harga tidak kompetitif...kesempatan yang terbatas bagi dunia 
usaha nasional untuk memanfaatkan peluang usaha belanja publik 
dalam jangka panjang telah ikut menciptakan dunia usaha yang tidak 
memiliki daya saing.” 

3. Pendekatan yang protektif 
 

“...pendekatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 
cenderung protektif dan mengedepankan aspek pemerataan peluang 
usaha. Pendekatan ini ditujukan dengan  banyaknya pembatasan dalam 
keikutsertaan dunia usaha dalam pengadaan seperti penggolongan 
penyedia barang dan jasa, pembatasan wilayah operasi berdasarkan 
golongan usaha, pembidangan yang kaku dan sebagainya. Pendekatan 
ini terbukti tidak dapat memberi sumbangan yang berarti bagi 
peningkatan daya saing nasional dan tumbuh kembangnya usaha-usaha 
daerah yang kompetitif. Pendekatan ini juga menciptakan peluang-
peluang KKN dalam pengadaan barang dan jasa.” 
 

2. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa 

Besarnya nilai pengadaan barang dan jasa dan kontribusinya pada 

perekonomian negara, dan banyaknya pihak yang terlibat dalam proses 

pengadaan, maka perwujudan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik 

akan berdampak luas pada perubahan perilaku, baik ditingkat birokrasi 

maupun pada pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. 

Sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan 

barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang 

baik (good governance), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, 

serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam 

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.17 

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan pelaku usaha dalam 

menjalankan tugasnya haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan 

                                                      
17 Ibid. 
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barang dan jasa, tunduk kepada norma-norma hukum dan prinsip-prinsip 

pengadaan barang dan jasa yang baku.  Panitia Pengadaan Barang/Jasa tahun 

2006 Dinas Pendidikan Sumatera Utara tidak melakukan tugasnya secara 

tertib, tidak bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, tidak 

menghindari terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, dan telah 

melakukan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, golongan 

atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 

keuangan negara. 

Lemahnya daya saing nasional mengakibatkan diperlukan adanya 

suatu norma yang mengatur tata cara bertingkah laku dalam pengadaan 

barang dan jasa,  untuk melengkapi dan membantu agar dijalankannya etika 

pengadaan barang dan jasa. Adapun norma pengadaan barang dan jasa 

bersifat operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan yaitu berupa undang-undang, peraturan, 

pedoman, petunjuk, dan bentuk produk statuer lainnya.18 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 juga merupakan salah satu norma pengadaan barang 

dan jasa. Panitia Pengadaan Barang/Jasa tahun 2006 Dinas Pendidikan 

Sumatera Utara, PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju juga diduga telah 

melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.  

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diuraikan 

kedalam beberapa unsur sebagai berikut : 

 

                                                      
18 Ibid, h. 11 
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1. Unsur Pelaku Usaha 

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

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. Berdasarkan akta 

pendiriannya, PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju merupakan pelaku 

usaha yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia sesuai 

dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

1 angka 5 tersebut. 

2. Unsur Bersekongkol 

Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam 

upaya memenangkan peserta tender tertentu. 

Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:19 

a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; 
b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan 

penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; 
c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; 
d. Menciptakan persaingan semu; 
e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; 
f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun 

mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan 

                                                      
19 KPPU, Op.Cit., h. 8. 

 

ADLN-Perpustakaan Univeritas Airlangga

Skripsi Persekongkolan tender .... Brahmana, Prima Utama



24 
 

tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka 
memenangkan peserta tender tertentu; 

g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender 
atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung 
kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara 
melawan hukum. 
 
Kesamaan dokumen penawaran PT Auna Rahmat dengan PT 

Hari Maju yang menunjukkan adanya komunikasi antara kedua 

perusahaan tersebut dan atau secara bersama-sama 

mempersiapkan dokumen penawaran. 

3. Unsur Pihak Lain 

Pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang 

melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta 

tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender 

tersebut.20 Panitia tender yang diangkat langsung oleh Kepala Dinas 

Pendidikan Propinsi Sumatera Utara adalah pihak yang terlibat langsung 

dalam proses penentuan pemenang tender. 

4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender 

Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu 

perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara 

bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain 

sebagai pesaingnnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu 

dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender 

tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, 

                                                      
20 Ibid. 
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persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.21 

Panitia tender dalam mengevaluasi dokumen penawaran peserta tender 

yang seharusnya menggunakan sistem gugur tetapi tidak dilaksanakan, 

panitia tender juga meloloskan PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju yang 

tidak memenuhi  persyaratan administrasi dan teknis. Peserta tender yang 

lainnya, yaitu, PT Dara Riszky, PT Erico Maju, PT Ikonexi Dharma, PT 

Mulia Perkasa dan CV Arthanta Graha Perkasa sengaja tidak melengkapi 

dokumen penawaran sehingga menunjukkan upaya dalam mengatur 

pemenang tender. 

5. 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.22 Persekongkolan antara pelaku usaha 

tersebut telah menunjukkan adanya persaingan semu dalam mengikuti 

tender pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas 

Pendidikan Propinsi Sumatera Utara. Persekongkolan antara PT Auna dan 

PT Hari Maju dengan panitia tender dalam proses tender telah menutup 

kesempatan bagi peserta lain untuk menajadi pemenang tender. Dengan 

adanya persekongkolan tender diantara para pihak maka harga dalam 

pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan 

Propinsi Sumatera Utara bukanlah merupakan harga yang kompetitif. 
                                                      

21 Ibid. 
22 Ibid, h. 9. 
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Berdasarkan penjabaran unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 diatas, tindakan yang dilakukan oleh Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2006 Dinas Pendidikan Propinsi 

Sumatera Utara, PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju memenuhi unsur-

unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Setelah membicarakan mengenai pengadaan barang dan jasa, hal 

yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip pengadaan barang dan jasa. 

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 

pengadaan yang telah dipraktikkan secara nasional dan internasional, yaitu 

prinsip efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan/transparasi, 

tidak diskriminasi, dan akuntabilitas.23 Prinsip-prinsip pengadaan barang 

dan jasa ini diatur dalam pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f Keputusan 

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran 
yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan 
kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 

c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka 
bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan 
dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia 
barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu 
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 

d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai 
pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi 
pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon 
penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia 
barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada 
umumnya; 

                                                      
23 Adrian Sutedi, Op.Cit., h. 11. 
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e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama 
bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk 
memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau 
alasan apapun; 

f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan 
maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum 
pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-
prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. 

 
Persekongkolan dalam tender dapat menimbulkan dampak yang 

merugikan konsumen atau pemberi kerja. Konsumen atau pemberi kerja 

harus membayar harga yang lebih mahal daripada yang seharusnya 

dibayarkan, karena barang atau jasa yang diperoleh, baik dari sisi mutu, 

jumlah, waktu maupun nilai seringkali lebih rendah dari yang diperoleh 

apabila tender dilakukan dengan mengikuti prosedur pengadaan barang 

dan jasa. Persekongkolan tender juga dapat mengakibatkan timbulnya 

hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan 

untuk mengikuti dan memenangkan tender, nilai proyek untuk tender 

pengadaan jasa menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam 

proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi 

menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

Untuk mengetahui telah terjadinya tindakan suatu persekongkolan 

dalam tender, berikut dijelaskan berbagai indikasi persekongkolan yang 

sering dijumpai dalam pelaksanaan tender.24 

 

                                                      
24 KPPU, Op.Cit., h.12. 
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1. Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan, antara lain meliputi: 
a. Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan 

tender/lelang secara terbuka. 
b. Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu dan/atau waktu 

penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang 
yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu. 

c. Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta 
yang dapat mengikuti/melaksanakannya. 

d. Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa. 
e. Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai 

dasar lelang. 
f. Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti. 

 
2. Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan Panitia, antara lain 

meliputi: 
a. Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan 

sehingga mudah dipengaruhi. 
b. Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu. 
c. Susunan dan kinerja Panitia tidak diumumkan atau cenderung 

ditutup-tutupi. 
 

3. Indikasi persekongkolan pada saat prakualidikasi perusahaan atau pra 
lelang, antara lain meliputi: 
a. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/atau 

mengarah kepada pelaku usaha tertentu. 
b. Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai 

spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu penyerahan 
barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan. 

c. Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu 
pengumuman tender/lelang. 

d. Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun 
tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 

e. Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha 
tertentu. 

f. Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah pra-kualifikasi 
dan tidak diberitahukan kepada semua peserta. 

g. Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia 
atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung 
dengan tender/lelang (benturan kepentingan). 
 

4. Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk 
mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen 
tender/lelang, antara lain meliputi adanya persyaratan tender/lelang 
yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan spesifikasi 
barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi. 
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5. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang, 
antara lain meliputi: 
a. Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat terbatas. 
b. Informasi dalam pengumuman tender/lelang dengan sengaja dibuat 

tidak lengkap dan tidak memadai. Sementara, informasi yang lebih 
lengkap diberikan hanya kepada pelaku usaha tertentu. 

c. Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media dengan 
jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang 
tidak dikenal ataupun pada papan pengumuman yang jarang dilihat 
publik atau pada surat kabar dengan jumlah eksemplar yang tidak 
menjangkau sebagian besar target yang diinginkan. 

d. Pengumuman tender/lelang dimuat pada surat kabar dengan ukuran 
iklan yang sangat kecil atau pada bagian/lay-out surat kabar yang 
seringkali dilewatkan oleh pembaca yang menjadi target 
lelang/tender. 

 
6. Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang. 

Antara lain meliputi: 
a. Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh 

calon peserta tender/lelang. 
b. Waktu pengambilan dokumen tender/lelang yang diberikan sangat 

terbatas. 
c. Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender/lelang sulit 

ditemukan oleh calon peserta tender/lelang. 
d. Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang 

secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan 
perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka. 
 

7. Indikasi persekongkolan pada saat penentuan Harga Perkiraan Sendiri 
atau harga dasar lelang, antara lain meliputi: 
a. Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas 

satu produk atau jasa yang ditender/dilelangkan. 
b. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada 

pelaku usaha tertentu. 
c. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan 

pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar. 
 

8. Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau open house 
lelang, antara lain meliputi: 
a. Informasi atas barang/jasa yang ditender atau dilelang tidak jelas dan 

cenderung ditutupi. 
b. Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang 

terbatas sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat 
menyetujuinya. 

c. Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanyan atau 
informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka. 
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d. Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan tertutup 
dengan panitia. 
 

9. Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan 
dokumen atau kotak penawaran tender/lelang, antara lain meliputi: 
a. Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu. 
b. Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-

sama dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain. 
c. Adanya penawaran yang diterima oleh Panitia tender/lelang yang 

lain. 
d. Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum 

memasukkan penawaran. 
e. Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran 

secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka. 
 

10. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang 
tender/lelang, antara lain meliputi: 
a. Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta 

tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya. 
b. Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari 

harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha 
yang sama. 

c. Cara peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang 
hampir sama. 

d. Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang 
berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, 
tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut. 

e. Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada para peserta 
tender/lelang tertentu. 

f. Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip. 
g. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh 

panitia. 
h. Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan tersembunyi. 
i. Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam 

memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa 
tender atau lelang sebelumnya. 
 

11. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, 
antara lain meliputi: 
a. Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman 

tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang 
memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa 
yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama 
pengirim yang kurang jelas. 

b. Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang 
tidak jelas. 

 

ADLN-Perpustakaan Univeritas Airlangga

Skripsi Persekongkolan tender .... Brahmana, Prima Utama



31 
 

c. Peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang 
cenderung berdasarkan giliran yang tetap. 

d. Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang 
secara terus menerus diwilayah tertentu. 

e. Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang 
tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan 
alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan. 
 

12. Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan, antara lain 
meliputi: 
a. Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender/lelang. 
b. Panitia cenderung menutup-nutupi proses dan hasil evaluasi. 

 
13. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/lelang 

dan penandatanganan kontrak, antara lain meliputi: 
a. Surat penunjukan pemenang tender/lelang telah dikeluarkan sebelum 

proses sanggahan diselesaikan. 
b. Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang mengalami 

penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
c. Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap. 
d. Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal penting yang 

seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak. 
e. Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup. 
f. Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang 

dapat dijelaskan. 
 

14. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi 
pelaksanaan, antara lain meliputi: 
a. Pemenang tender/lelang mensub-kontrakkan pekerjaan kepada 

perusahaan lain atau peserta tender/lelang yang kalah dalam tender 
atau lelang tersebut. 

b. Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan 
ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan 
ketentuan yang diatur dalam spesifikasi teknis, tanpa alasan yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 

 
 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menganalisis apakah 

terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 oleh pelaku usaha, dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu 

pendekatan yuridis dan pendekatan ekonomi. Pendekatan yuridis dapat 
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dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan per se illegal dan rule of reason. 

Pendekatan ekonomi dibedakan menjadi empat, yaitu relevant market, 

market power, barier to entry dan price strategy. Pendekatan ekonomi ini 

juga menjadi dasar bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk 

melakukan analisis apakah pelaku usaha telah melanggar Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999. 

1. Pendekatan Yuridis 

a. Pendekatan Per se illegal 

Pendekatan Per se illegal adalah pendekatan yang dipakai 

oleh hukum persaingan usaha untuk manganalisa suatu perjanjian 

atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha satu dengan pelaku 

usaha lainnya yang dampak negatifnya lebih besar dibandingkan 

efisiensi atau tidak ada efisiensi yang dapat diharapkan. Segala 

bentuk perjanjian atau kegiatan yang dilarang menggunakan 

pendekatan per se illegal dianggap tidak berlaku tanpa diperlukan 

pembuktian lebih lanjut. Pengaturan yang berupa larangan bila 

menggunakan pendekatan per se illegal, akan menimbulkan 

manfaat yang besar bagi penegakan hukum persaingan usaha, 

karena pengujian terhadap ada tidaknya persaingan melalui 

pendekatan per se illegal memberikan kepastian apakah telah 

terjadi pelanggaran atas larangan tesebut tanpa perlu menilai 

kondisi pasar dan dampak yang diakibatkan oleh perjanjian atau 

kegiatan tersebut. Salah satu manfaat besar dari penggunaan 
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metode per se illegal adalah kemudahan dan kejelasan dalam 

proses administratif.25   

Proses dan pelaksanaan  suatu undang-undang  dapat 

dipersingkat jika menggunakan pendekatan per se illegal. 

Menggunakan metode pendekatan Per se Illegal, maka proses pada 

tingkatan tertentu dalam penegakan hukum persaingan usaha dapat 

diperpendek, mudah serta sederhana, karena hanya membutuhkan 

identifikasi pelaku yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan 

illegal secara sederhana.26 Dengan kata lain jika sudah memenuhi 

unsur-unsur dalam pasal yang melarang suatu perjanjian atau 

tindakan maka tidak diperlukan lagi penyelidikan terhadap hal-hal 

lain, baik situasi maupun karakteristik pasar. Hal inilah yang 

mengakibatkan timbulnya beberapa pendapat bahwa per se illegal 

merupakan larangan mutlak/tegas. Dengan adanya larangan yang 

tegas ini dapat memperingatkan pelaku usaha mengenai perbuatan 

apa saja yang dilarang dan menjauhkan pelaku usaha dari 

pelanggaran. Pendekatan Per se Illegal ditinjau dari sudut proses 

administratif adalah mudah karena metode ini membolehkan 

pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, 

                                                      
25 A.M. Tri Anggraini, Op.Cit., h.92 
26 L. Budi Kagramanto,Mengenal Hukum Persaingan Usaha(Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1999),Laros,Surabaya, 2008 (selanjutnya disingkat L.Budi Kagramanto 
II), h. 101. 
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yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna 

mencari fakta di pasar yang bersangkutan.27 

b. Pendekatan Rule of reason 

Pasal 22, 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

mengatur perilaku persekongkolan 46dengan pendekatan rule of 

reason, yaitu bahwa suatu tindakkan memerlukan pembuktian 

dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap 

persaingan usaha yang sehat. Pendekatan rule of reason pada pasal 

22, 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditandai 

dengan adanya kalimat “dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat”. Dalam persekongkolan tender, perlu 

diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara 

tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan 

usaha. Dalam penggunaan pendekatan rule of reason bila terdapat 

suatu kegiatan yang tampaknya tidak secara nyata mematikan 

persaingan, namun dapat berdampak merugikan persaingan, maka 

harus dilakukan suatu analisis untuk mengukur tujuan dan akibat 

dari pengaturan tersebut. Panitia pengadaan barang/jasa tahun 2006 

Dinas Pendidikan Sumatera Utara  telah melakukan 

persekongkolan tender dengan PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju 

yang mengakibatkan tidak adanya persaingan diantara pelaku usaha 

tersebut dan hal ini membuat pelaku usaha lain merugi. 

                                                      
27 A.M. Tri Anggraini, Op.Cit., h.92 
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Kegiatan persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dapat dianggap wajar, meskipun kegiatan tersebut secara jelas 

membatasi atau menghilangkan persaingan. Berdasarkan pada 

prinsip yang diterapkan dalam pendekatan rule of reason yakni jika 

efisiensi yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan tersebut 

lebih besar dari pada dampak negatif/kerugian maka kegiatan 

tersebut diperbolehkan. Berdasarkan doktrin tersebut maka dalam 

hal tertentu suatu tindakan bersama dapat dianggap wajar 

(reasonable) dan oleh karenanya sah, meskipun hal itu secara 

signifikan membatasi persaingan28. Efisiensi dan kerugian yang 

ditimbulkan juga dapat memungkinkan hakim bebas untuk 

melakukan interpretasi terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999.  

Menggunakan metode pendekatan rule of reason 

mempunyai keunggulan yaitu menggunakan analisis ekonomi 

untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu 

apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada 

persaingan.29 Pendekatan rule of reason juga mempunyai 

kelemahan yaitu suatu perjanjian yang mengakibatkan hilangnya 

persaingan biasanya masih diperbolehkan dan dianggap sah 

berdasarkan rule of reason. Pendekatan rule of reason yang 

menggunakan analisis ekonomi juga dapat menjadi kelemahan, ini 

                                                      
28 Ibid.,h. 85 
29 L.Budi Kagramanto II, Op.cit., h. 126. 
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dikarenakan para hakim belum tentu memiliki kemampuan yang 

cukup untuk memahami teori ekonomi dan sejumlah data ekonomi 

yang kompleks. Kemampuan seorang hakim memahami teori 

ekonomi dan data ekonomi akan sangat mempengaruhi keputusan 

yang diambil. 

 
2. Pendekatan Ekonomi 

Pendekatan ekonomi digunakan oleh KPPU untuk menentukan 

apakah yang dilakukan oleh pelaku usaha berpengaruh pada tingkat 

persiangan atau tidak serta untuk menentukan apakah tindakan pelaku 

usaha akan mengakibatkan kondisi perekonomian semakin memburuk atau 

tidak. Pendekatan ekonomi yang dapat dilakukan pada kegiatan Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara adalah 

berdasarkan pada Relevant Market, Market Power, barrier to 

entry,Strategi Harga. 

 
a. Relevant Market 

Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Relevant Market atau pasar bersangkutan adalah pasar 

yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu 

oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis 

atau substitusi dari barang atau jasa tersebut. Untuk mempermudah 

mendefinisikan pasar yang relevan, maka perlu digunakan 2 (dua) 

pendekatan, yaitu berdasarkan produk yang diperdagangkan (pasar 
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produk) yang nantinya akan menggambarkan barang serta jasa 

yang diperdagangkan, serta berdasarkan pada jangkauan geografis 

(pasar geografis) yang akan menggambarkan lokasi produk dari 

produsen dan penjual.30   

Hal terpenting pada pasar produk yang perlu diperhatikan 

adalah, apakah terdapat produk substitusi yang terdekat atau tidak 

dalam pasar tersebut.31 Pada Tender Paket Pengadaan TV 

Pendidikan di Dinas Pendidikan Sumatera Utara Tahun Anggaran 

2006  ada beberapa peserta tender yang mengajukan penawaran 

dengan Total Harga Penawaran dibawah Total Harga penawaran 

yang di ajukan oleh PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju. PT Auna 

Rahmat dan PT Hari Maju menawarkan produk TV Samsung yang 

diproduksi oleh PT Samsung Elektronik Indonesia. Walaupun 

terdapat peserta tender yang mengajukan penawaran tender dengan 

harga penawaran lebih rendah dari PT Auna Rahmat dan PT Hari 

Maju namun Barang/Produk yang ditawarkan oleh PT Auna 

Rahmat dan PT Hari Majulah yang diloloskan/diterima oleh Panitia 

Tender. TV Samsung telah menurunkan tingkat persaingan tertentu 

terhadap produk TV lainnya. 

Setelah membahas mengenai pasar produk maka 

selanjutnya yang perlu di perhatikan juga adalah mengenai pasar 

geografis. Pasar geografis ini merupakan pembagian pasar 

                                                      
30 L. Budi Kagramanto I, Op.cit., h.250  
31 Ibid. 
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berdasarkan lokasi satu produk tertentu, dimana barang atau jasa itu 

diproduksi atau dijual.32 Berdasarkan surat pernyataan dari 

pabrikan PT Samsung Elektronik Indonesia, pesawat TV dan 

kelengkapannya yang ditawarkan oleh PT Auna Rahmat dan PT 

Hari Maju sudah beredar di Indonesia minimal 10 tahun dan 

diproduksi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa TV Samsung 

memiliki pasar relevan atau relevan market yang luas yakni skala 

nasional. 

 
b. Market Power 

Kekuatan pasar ( market power ) ini sangat erat kaitannya 

dengan pangsa pasar, karena pelaku usaha dalam kekuatan pasar ini 

ditentukan berdasarkan pada pangsa pasar yang dikuasainya.33 

Pangsa pasar berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 adalah presentase nilai jual atau beli barang 

atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar 

bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Pangsa pasar  

merupakan pertanda kekuatan pasar ( market power ) yang dimiliki 

pelaku usaha tersebut. Disisi lain ada atau tidaknya market power 

juga dapat dinilai dengan kapasitas produksinya. Suatu perusahaan 

yang memiliki kapasitas produksi dapat menggunakan kapasitasnya 

untuk menghalangi pelaku usaha lainnya untuk masuk ke pasar 

                                                      
32 Ibid., h. 251  
33 Ibid., h. 252 
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yang bersangkutan dengan cara membajiri pasar dengan produk 

barang maupun  jasa yang dihasilkannya.34 

Pelaku usaha yang memiliki market power tentunya juga 

memiliki posisi dominan, yang ditandai dengan kemampuan untuk 

menghalangi pelaku usaha lainnya untuk masuk ke pasar yang 

bersangkutan (barrier to entry), selain itu pelaku usaha tersebut 

juga dapat melakukan price strategy. Dalam persekongkolan yang 

dilakuan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 

2006 Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara dengan PT Auna 

Rahmat dan PT Hari Maju terlihat jelas bahwa PT Auna Rahmat 

dan PT Hari Maju memiliki posisi yang kuat (posisi dominan) 

sehingga keduanya memiliki market power.  

c. Barrier to entry 

Barrier to entry merupakan suatu keadaan dimana pelaku 

usaha pesaing tidak  dapat memasuki dalam bidang usaha tertentu 

pada pasar yang bersangkutan, karena adanya penguasaan dan 

kekuatan pasar yang lebih besar yang dilakukan oleh perusahaan 

yang memiliki kedudukan yang lebih kuat.  

Pelaku usaha yang melakukan praktik persekongkolan 

tender sering kali menimbulkan suatu hambatan bagi pelaku usaha 

lain untuk memasuki pasar tersebut. Adanya kekuasaan terhadap 

pasar membuat para pelaku usaha tidak bisa berkompetisi secara 

                                                      
34 Ibid., h.253. 
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sehat. Kekhawatiran akan masuknya pesaing baru yang lebih 

inovatif dan agresif memaksa pelaku usaha lama menghambat 

pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar yang sama agar pelaku 

usaha yang menghambat tersebut tetap bisa menguasai pasar yang 

bersangkutan. 

Persekongkolan tender yang dilakukan oleh Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2006 Dinas Pendidikan 

Propinsi Sumatera Utara dengan PT Auna Rahmat dan PT Hari 

Maju telah mengakibatkan pelaku usaha pesaingnya tidak  dapat 

mengikuti dan/atau memenangkan tender tersebut, karena PT Auna 

Rahmat dan PT Hari Maju  memiliki penguasaan dan kekuatan 

pasar yang lebih besar dan memiliki kedudukan yang lebih kuat 

dibandingkan pelaku usaha pesaingnya. Persekongkolan yang 

menghalangi pelaku usaha lain untuk  mengikuti tender dan 

bersaing dalam memenangkan tender tersebut dapat dijadikan 

sebagai indikasi telah terjadinya barrier to entry. 

d.  Strategi harga (Price Strategy) 

 Harga merupakan salah satu tolak ukur untuk mengamati, 

apakah terdapat dugaan/indikasi pelanggaran terhadap Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak.35 Terdapat berbagai 

macam srategi harga yang dipakai oleh pelaku usaha untuk 

menentukan harga atas produk yang dihasilkannya. Kemampuan 

                                                      
35 Ibid., h. 257  
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pelaku usaha untuk menentukan harga tak terlepas dari posisi 

dominan dan market power yang dimiliki pelaku usaha tersebut. 

Pada dasarnya pelaku usaha yang memiliki posisi dominan 

dan/atau market power akan melakukan segala tindakan yang dapat 

memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Dalam kasus persekongkolan Tender Paket Pengadaan TV 

Pendidikan dan Perlengkapannya  di Dinas Pendidikan Sumatera 

Utara Tahun Anggaran 2006, Panitia Tender menentukan nilai 

Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya di sebut HPS) yang mengacu 

pada buku panduan harga yang dimiliki oleh Panitia Tender. Nilai 

HPS tersebut sebesar Rp.13.950.024.000,- (tiga belas milyar 

sembilan ratus lima puluh juta dua puluh empat ribu rupiah) PT 

Auna Rahmat dan PT Hari Maju mengajukan harga penawaran 

dibawah HPS dan Harga penawaran dua peserta tender lainnya 

yakni PT Ikoneksi Dharma dan PT Erico Maju. Hal inilah yang 

menjadi indikasi bahwa PT Auna Rahmat dan PT Hari maju telah 

melakukan strategi harga. Strategi harga yang dilakukan oleh PT 

Auna Rahmat dan PT Hari Maju adalah strategi harga pada 

persaingan harga yang ketat, kedua pelaku usaha tersebut telah 

melakukan penyesuaian harga (Price Matching). Berdasarkan 

persekongkolan tender yang lakukan oleh para pihak pada dasarnya 

akan menjadikan PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju sebagai 

pemenang dan cadangan pemenang tender. Penyesuaian harga ini 
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dilakukan untuk menimbulkan efek bahwa telah terjadi persaingan 

diantara peserta tender yang sebenarnya tidak ada persaingan. 

3. Jenis-Jenis Tender 

 Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau 

menghambat persaingan usaha adalah:36 

1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan 
secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan 
memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya; 

2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku 
usaha dengan kompetensi yang sama; 

3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang 
mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku 
usaha lain untuk ikut. 

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 

persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari 

persekongkolan vertikal dan horizontal. 

1. Persekongkolan Horizontal 

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau 

penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia 

barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan 

sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu diantara 

peserta tender. Misalnya, persekongkolan antar pelaku usaha yang 

mengikuti tender tender dengan cara mengatur pemenang tender atau 

                                                      
36 KPPU, Op.Cit., h.12. 
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saling berbagi informasi tentang proposal tender masing-masing.37 

Persekongkolan tender horizontal juga sering terjadi pada tender arisan, 

dimana pelaku usaha yang menjadi pemenang tender sudah ditentukan 

sejak awal. Banyaknya pelaku usaha yang menjadi peserta tender 

mengakibatkan tidak diketahuinya kemampuan teknis masing-masing 

pelaku usaha tersebut. Pada kondisi ini banyak pelaku usaha yang hanya 

memiliki kemampuan administratif dan tidak memiliki kemampuan teknis. 

Pelaku usaha yang hanya memiliki kemampuan administratif bertugas 

sebagai pendamping, untuk menciptakan keadaan yang seolah-olah 

terdapat persaingan diantaranya. Pelaku usaha tersebut mendukung penuh 

pada setiap kegiatan dalam tender tersebut. 

Pada jenis Persekongkolan tender horizontal ada beberapa tahapan 

dalam tender yang dapat diindikasikan terjadinya persekongkolan yang 

dilakukan diantara para peserta tender (penyedia barang/jasa) itu sendiri, 

yaitu :38 

a. Pada saat penyusunan harga perkiraan sendiri; 
b. Pada saat penetapan pengadaan yang dilaksanakan oleh penyedia 

barang/jasa; 
 

 
2. Persekongkolan Vertikal 

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau 

beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia 

tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau 

pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana 
                                                      

37 L.Budi Kagramanto I, Op. Cit., h. 104 
38 Ibid., h. 151 
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panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau 

pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau 

beberapa peserta tender. Dalam pola seperti ini, biasanya panitia 

memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi 

seorang penawar, sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut.39 

Persekongkongkolan vertikal dapat menggugurkan peserta tender lain, hal 

ini dapat terjadi bila salah satu atau beberapa pelaku usaha bersekongkol 

dengan panitia tender untuk mempengaruhi rumusan spesifikasi barang 

dan jasa yang sangat terperinci dan rumit, sehingga hanya pelaku usaha 

tersebut saja yang dapat mengerti dan memenuhi spesifikasi tersebut. 

Namun bila spesifikasi barang dan jasa tersebut terlalu umum akan 

mengakibatkan pelaku usaha yang melakukan penawaran terlalu banyak. 

Hal ini berdampak pada efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan 

jasa. Disisi lain, kondisi tersebut menimbulkan biaya administrasi yang 

cukup tinggi dalam proses evaluasi dan bahkan barang atau jasa yang 

ditawarkan tidak memuaskan.40 

Pada jenis Persekongkolan tender vertikal ada beberapa tahapan 

dalam tender yang dapat diindikasikan terjadinya persekongkolan yang 

dilakukan atara para peserta tender (penyedia barang/jasa) dengan 

penyelenggara atau panitia ataupun pengguna barang/jasa, yaitu :41 

a. Pada saat perencanaan pengadaan barang/jasa; 
b. Pada saat pembentukan panitia pengadaan/penunjukan pejabat 

pengadaan barang/jasa; 
                                                      

39 Ibid., h. 106. 
40 Ibid., h. 107. 
41 Ibid., h. 151 
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c. Pada saat prakualifikasi ataupun pretender; 
d. Pada saat pengambilan dokumen tender 
e. Pada saat penjelasan tender; 

 

3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal 

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia 

lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan 

dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini 

dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. 

Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik 

panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun sesama para pelaku usaha 

melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup. 

Pada jenis Persekongkolan tender kombinasi antara horizontal 

dengan vertikal ada beberapa tahapan dalam tender yang dapat 

diindikasikan terjadinya persekongkolan yang dilakukan diantara para 

peserta tender (penyedia barang/jasa) itu sendiri ataupun dengan 

penyelenggara atau panitia (pengguna barang/jasa) tender, yaitu :42 

a. Pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran 
tender; 

b. Pada saat penetapan pemenang tender; 
c. Pada saat pengumuman pemenang tender; 
d. Pada saat pelakasanaan monitoring dan evaluasi proyek yang 

ditenderkan; 
e. Pada saat pengajuan sanggahan; 
f. Pada saat penunjukan pemenang tender dan pada saat acara 

penandatanganan kontrak; 
g. Pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender. 

 
Dalam skripsi ini persekongkolan yang terjadi diantara Panitia 

Pengadaan Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya 
                                                      

42 Ibid., h. 152. 
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di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun anggaran 2006, PT 

Auna Rahmat dan PT Hari Maju adalah gabungan persekongkolan 

horizontal dan vertikal.  

Hal yang menandai adanya persekongkolan horizontal diantara PT 

Auna Rahmat dan PT Hari Maju adalah: 

1. Adanya kesamaan format dan susunan dokumen penawaran PT Auna 

Rahmat dengan PT Hari Maju, yaitu, surat penawaran harga, rincian 

penawaran harga dengan sama-sama tidak mencantumkan spesifikasi 

speaker belakang, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, 

daftar harga satuan upah dan bahan, daftar analisa satuan pekerjaan, 

metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, daftar personil inti, 

surat penawaran tanpa harga, dan surat kemampuan nyata (surat 

sebenarnya tidak diminta oleh panitia sebagai syarat kelengkapan 

administrasi).  

2. Adanya kesamaan dokumen dan proses pengurusan dokumen 

administrasi PT Auna Rahmat dengan PT Hari Maju dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Jaminan penawaran PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju 

dkeluarkan oleh PT Asuransi Parolamas dan tanggal 

pembuatannya sama; 

b. Nota pembelian peralatan/perlengkapan kantor PT Auna 

Rahmat dan PT Hari Maju dikeluarkan oleh perusahaan yang 

sama, padahal panitia tidak meminta bukti pembelian tersebut; 
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c. Surat pernyataan dukungan, Surat pernyataan Penyediaan 

barang, Surat pernyataan kesediaan sparepart selama 3 tahun, 

Surat pernyataan jaminan purna jual, surat pernyataan merk TV 

telah beredar lebih dari 10 tahun, surat pernyataan produk TV 

di produksi di Indonesia, dikeluarkan oleh PT Samsung 

Elektronik Indonesia yang dibuat pada hari yang sama dan 

dengan nomor surat yang berbeda satu digit antara PT Auna 

Rahmat dan PT Hari Maju; 

d. Jumlah jaminan penawaran PT Auna Rahmat dan PT Hari 

Maju sama, yaitu sebesar Rp. 279.160.000 dengan tanggal 

pembuatan yang sama; 

e. Notaris yang dipakai untuk akta perubahan terakhir sama 

orangnya yaitu Adi Pinem, S.H. dengan waktu perubahan yang 

sama dan nomor urut akta yang berurutan antara PT Auna 

Rahmat dan PT Hari Maju; 

f. Tanda daftar perusahaan memiliki nomor urut yang sama antara 

PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju dengan jangka waktu yang 

bersamaan yaitu berlaku untuk 8 Mei 2006 sampai dengan 8 

Mei 2008; 

g. Memiliki nomor yang berurutan pada surat izin gangguan 

tempat usaha bukan perusahaan industri; 

h. Akuntan publik yang di gunakan oleh PT Auna Rahmat dan PT 

Hari Maju; adalah sama, yaitu Drs. Biasa Sitepu, Ak.: 
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i. Nota pembelian peralatan/perlengkapan Kantor PT Auna 

Rahmat dan PT Hari Maju dikeluarkan oleh perusahaan yang 

sama padahal bukti pembelian tersebut tidak diminta oleh 

panitia; 

3. Adanya kesalahan dalam melampirkan data/informasi dalam dokumen 

penawaran PT Auna Rahmat dengan PT Hari Maju. Kesalahan tersebut 

ada pada pengetikan akta perusahaan dalam dokumen penawaran harga 

PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju, tang seharusnya Akta Peusahaan 

milik PT Auna Rahmat ditulis dengan nomor Akta PT Hari Maju, 

demikian sebaliknya pada Dokumen Penawaran PT Hari Maju tertulis 

Nomor Akta Perusahaan PT Auna Rahmat. 

Indikasi telah terjadinya persekongkolan vertikal antara Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2006 Dinas Pendidikan Propinsi 

Sumatera Utara dengan PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju adalah Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa meloloskan PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju sampai 

tahap evaluasi harga dan kemudian menetapkannya sebagai pemenang dan 

cadangan pemenang walaupun tidak memenuhi persyaratan administrasi dan 

teknis. 
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BAB III 

PENANGANAN KPPU TERHADAP DUGAAN PRAKTEK 

PESEKONGKOLAN TENDER 

 
1. Pemeriksaan Pendahuluan 

Penanganan perkara atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 yang dilakukan oleh KPPU diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 

01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Berdasarkan 

peraturan tersebut penanganan perkara dibagi menjadi tujuh tahapan yaitu 

Penelitian dan Klarifikasi, Pemberkasan, Gelar Laporan, Pemeriksaan 

Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Sidang Majelis dan Keberatan dan 

Kasasi. Tahap-tahap tersebut harus dilakukan secara runtut.  

Tahap Penelitian dan Klarifikasi laporan selambat-lambatnya 60 hari 

dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Tahap ini mencakup penyampaian 

laporan, kegiatan penelitian dan klarifikasi, hasil penelitian dan klarifikasi. 

KPPU memulai tahap ini dapat didasarkan atas dua hal, yaitu laporan dan 

monitoring. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 yang dapat menyampaikan laporan atas dugaan terjadinya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat  kepada KPPU dibagi menjadi 2 

pihak, yaitu: 

 49 
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1. Setiap orang atau siapa saja yang mengetahui telah terjadi atau 

adanya dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu. 

2. Pihak yang secara langsung mengalami kerugian yang diakibatkan 

adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999. 

Berdasarkan pasal 12 ayat 1 Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2006, 

laporan yang diajukan kepada KPPU harus dibuat secara tertulis, ditanda 

tangani Pelapor, dalam bahasa Indonesia, memuat keterangan yang jelas dan 

lengkap mengenai pelanggaraan atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menyertakan identitas diri. 

Syarat-syarat ini diatur untuk menghindari adanya laporan-laporan palsu dan 

tidak bertanggung jawab dari pelaku usaha pesaingnya yang dapat merusak 

nama baik perusahaan dan pelaku usaha tersebut.  

Sebagai tindak lanjut dari laporan maka KPPU akan melakukan 

penelitian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut. Penelitian dan klarifikasi 

laporan dilakukan oleh Sekretariat KPPUdan apabila diperlukan Sekretariat 

KPPUdapat membentuk Tim Penelitian dan Klarifikasi. Tujuan dilakukannya 

penelitian dan klarifikasi untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang 

dugaan pelanggarannya.  

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Nomor 01 Tahun 2006 Hasil dari Penelitian dan Klarifikasi adalah Resume 
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Laporan/Resume Monitoring. Resume Laporan sekurang-kurangnya memuat 

uraian yang menjelaskan: 

a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, 
b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga dilanggar, 
c. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian 

dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau 
kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran, dan 

d. Ketentuan Undang-Undang yang diduga di langgar. 
 
Bila keempat hal diatas terpenuhi, maka laporan tersebut dilakukan 

pemberkkasan untuk gelar perkara, dan bila laporan yang tidak memenuhi 

keempat syarat diatas maka dimasukkan kedalam buku daftar penghentian 

pelaporan.  

 Pada kasus persekongkolan tender paket pengadaan TV pendidikan dan 

perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun 

Anggaran 2006, dimulainya tahap klarifikasi dan penelitian didasarkan atas 

laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 . Setelah melakukan tahap klarifikasi dan penelitian atas laporan 

tersebut sekretariat KPPUmenilai bahwa laporan tersebut sudah lengkap dan 

jelas. 

 Setelah selesainya tahap Penelitian dan Klarifikasi maka tahap berikutnya 

adalah tahap pemberkasan. Tahap pemberkasan dilakukan dalam jangka waktu 

30 hari sebagaimana ditentukan Pasal 21 Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 

2006. Pemberkasan Resume Laporan atau Resume Monitoring dilakukan untuk 

menilai layak atau tidaknya dilakukan Gelar Laporan.43 Untuk penilaian 

                                                      
43 Pasal 18 ayat 1 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2006 
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sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), sekretariat KPPUmeneliti kembali 

kejelasan dan kelengkapan resume laporan atau resume monitoring.44 

 Tahap pemberkasan menghasilkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang 

berisi data dan informasi mengenai dugaan pelanggaran terhadap Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999. Data dan informasi tersebut sekurang-

kurangnya mencakup:45 

a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran; 
b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga dilanggar; 
c. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha yang dilakukan atau dampak 

perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, 
konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya 
pelanggaran; 

d. Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar; dan 
e. Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan pendahuluan. 

Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah disiapkan disampaikan 

kepada KPPUuntuk dilakukan gelar laporan. Terhadap resume laporan atau 

resume monitoring yang belum layak untuk dilakukan Gelar Laporan, 

Sekretariat KPPUmelakukan perbaikan sehingga jelas dan lengkap. Jika Berkas 

Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah dilakukan perbaikan namun masih 

tetap tidak jelas dan tidak lengkap maka sekretariat KPPUdapat 

merekomendasikan kepada KPPUuntuk menghentikan penanganan laporan 

tersebut dan mencatatnya dalam buku daftar penghentian laporan. Sekretariat 

KPPUmemberitahukan Penghentian penanganan laporan tersebut kepada 

pelapor. 

                                                      
44 Pasal 18 ayat 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2006 
45 Pasal 19 ayat 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2006 
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Setelah dilakukan pemberkasan dan berkas laporan dugaan pelanggaran 

yang telah disiapkan oleh sekretariat KPPUdinyatakan jelas dan lengkap maka 

dapat dilaksanakan tahap berikutnya, yaitu tahap gelar laporan. Jangka waktu 

gelar laporan adalah selambat-lambatnya 14 hari sejak selesainya 

pemberkasan. Pada gelar laporan ini KPPUmenilai layak atau tidaknya laporan 

dugaan pelanggaran tersebut dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Laporan 

dugaan pelanggaran yang dianggap tidak layak untuk dilakukan pemeriksaan 

pendahuluan maka KPPUmenetapkan untuk tidak dilakukan pemeriksaan 

pendahuluan dan dicatatkan dalam buku daftar penghentian penangan laporan 

dan diberitahukan kepada pelapor. Laporan dugaan pelanggaran yang dinilai 

layak, maka pemeriksaan pendahuluan dilakukan melalui penetapan yang 

ditanda tangani oleh ketua komisi.Penetapan ketua KPPUitu disampaikan 

kepada pelapor dan terlapor.46 Selain penetapan, kepada terlapor disampaikan 

laporan dugaan pelanggaran yang diteruskan ke pemeriksaan pendahuluan.47 

Berdasarkan penetapan pemeriksaan pendahuluan, KPPU melakukan 

pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan dugaan pelanggaran. Dengan 

adanya penetapan pemeriksaan pendahuluan maka dibentuklah tim pemeriksa 

pendahuluan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 anggota KPPU dan untuk 

kelancaran tugas pemeriksaan tersebut, tim pemeriksaan pendahuluan dibantu 

oleh sekretariat komisi.  

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan 

dari terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau 

                                                      
46 Hemansyah, Op.Cit. h.107 
47 Pasal 24 ayat 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2006 
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mendapat bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh terlapor. Tim pemeriksa pendahuluan memanggil terlapor untuk 

dimintakan keterangan dan kesediaannya untuk mengakhiri perjanjian dan/atau 

kegiatan yang diduga melanggar. 

Tim pemeriksa pendahuluan, untuk mendapatkan bukti awal yang 

cukup dapat memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang dianggap 

mengetahui telah terjadinya pelanggaran. Tim pemeriksa pendahuluan juga 

dapat meminta surat, dokumen atau alat bukti lain kepada terlapor dan pihak-

pihak yang dianggap mengetahui terjadinya pelangaran. Pemeriksaan 

pendahuluan ini dilakukan dalam suatu ruang pemeriksaan KPPU atau tempat 

lain yang ditentukan oleh KPPU yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 

(satu) Anggota Tim Pemeriksa Pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan dicatat 

dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang ditandatangani oleh 

pihak yang diperiksa dan Sekretariat KPPU. 

Tim pemeriksa memenyimpulkan pengakuan terlapor dan/atau bukti 

awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada 

terlapor. Kesimpulan tersebut sekurang-kurangnya memuat dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, pengakuan  terlapor atas dugaan 

pelanggaran yang dituduhkan, dan rekomendasi perlu tidaknya dilakukan 

pemeriksaan lanjutan. Laporan hasil pemeriksaan pendahuluan itu disampaikan 

kepada KPPU oleh tim pemeriksa pendahuluan.  

Berdasarkan pasal 35 Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2006, pada 

tahap pemeriksaan pendahuluan jika terlapor menolak untuk mengakhiri 
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perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar ketentuan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka tim pemeriksa memberikan kesempatan 

kepada terlapor untuk mengajukan pembelaan diri. Pembelaan diri oleh 

terlapor dapat disampaikan pada pemeriksaan lanjutan dengan 3 cara, yaitu 

dengan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, menyampaikan 

bukti pendukung, dan mengajukan saksi dan ahli. Namun apabila terlapor 

bersedia melakukan perubahan perilaku maka akan dilakukan monitoring 

perubahan perilaku. Berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 2 Peraturan KPPU 

Nomor 01 Tahun 2006 perubahan perilaku dapat dilakukan dengan 

membatalkan perjanjian dan/atau menghentikan kegiatan dan/atau 

menghentikan penyalahgunaan posisi dominan yang diduga melanggar 

dan/atau membayar kerugian akibat dari pelanggaran yang dilakukan. 

Pelaksanaan perubahan perilaku dilakukan paling lama 60 hari dan dapat 

diperpanjang sesuai dengan penetapan komisi. 

Hasil monitoring yang dilakukan oleh Sekretariat KPPU disusun dalam 

bentuk Laporan Pelaksanaan Penetapan yang sekurang-kurangnya memuat isi 

penetapan, pernyataan perubahan perilaku terlapor dan bukti menjelaskan telah 

dilaksanakannya penetapan komisi. Sekretariat KPPU memeparkan Laporan 

Pelaksanaan Penetapan Tersebut dalam suatu Rapat Komisi. Dalam hal KPPU 

menilai bahwa Terlapor telah melaksanakan Penetapan KPPU, maka KPPU 

menetapkan untuk menghentikan monitoring pelaksanaan penetapan dan tidak 

melanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan. Namun apabila KPPU menilai bahwa 

Terlapor tidak melaksanakan Penetapan KPPU, maka KPPU menetapkan untuk 
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menghentikan monitoring pelaksanaan penetapan sekaligus menetapkan untuk 

melakukan Pemeriksaan Lanjutan. 

Pada kasus Persekongkolan Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan 

dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun 

Anggaran 2006 tidak terjadi monitoring perubahan perilaku karena Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2006 Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara 

selaku terlapor 1 pada saat pemeriksaan pendahuluan menolak untuk mengakui  

dugaan pelanggaran yang dituduhkan. Untuk itu  terlapor diberikan kesempatan 

untuk menyampaikan pembelaan diri pada Pemeriksaan Lanjutan. Setelah 

melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya 

indikasi kuat pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tim 

Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap 

Pemeriksaan Lanjutan. Atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, KPPU 

menyetujui dan menerbitkan Penetapan KPPU Nomor 64/PEN/KPPU/X/2007 

tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor : 18/KPPU-L/2007 terhitung 

sejak tanggal 3 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 9 Januari 2008.48 

 
2. Pemeriksaan Lanjutan 

KPPU melakukan Pemeriksaan Lanjutan berdasarkan Penetapan 

Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan dilakukan oleh Tim Pemeriksa 

Lanjutan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 anggota KPPU dan untuk 

kelancaran tugas pemeriksaan, Tim Pemeriksaan Lanjutan dibantu oleh 

Sekretariat KPPU. 

                                                      
48 Salinan Putusan KPPU Perkara Nomor : 18/KPPU-L/2007 
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Pemeriksaan Lanjutan dilakukan untuk menemukan ada tidaknya bukti 

pelanggaran yang dituduhkan kepada terlapor. Untuk mendapatkan bukti 

pelanggaran, maka Tim Pemeriksa Lanjutan melakukan serangkaian kegiatan 

berupa:49 

a. memeriksa dan meminta keterangan Terlapor; 
b. memeriksa dan meminta keterangan dari Saksi, Ahli, dan Instansi 

Pemerintah; 
c. meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti 

lain; 
d. melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Terlapor atau pihak lain 

terkait dengan dugaan pelanggaran. 
 

Pemeriksaan terhadap Terlapor, Saksi dan Ahli dilakukan dalam suatu 

ruang pemeriksaan KPPU atau tempat lain yang ditentukan oleh KPPU dengan 

syarat harus dihadiri sekurang-kurangnya 1 anggota Tim Pemeriksa Lanjutan. 

Proses Pemeriksaan Lanjutan ini dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan 

Pendahuluan yang ditanda tangani pihak yang diperiksa dan Sekretariat 

Komisi. 

Berdasarkan keterangan dan/atau bukti yang didapat dari kegiatan 

pemeriksaan lanjutan tersebut, KPPU dapat melakukan penyelidikan yang 

dilakukan di lokasi dimana keterangan dan/atau bukti terkait dengan dugaan 

pelangaran dapat ditemukan, dan hasil penyelidikan tersebut dicatat dalam 

Berita Acara Penyelidikan yang ditanda tangani Sekretariat KPPU. 

Permintaan Keterangan dari Instansi Pemerintah dilakukan dalam suatu 

ruang pertemuan atau tempat lain yang ditentukan oleh KPPU. Keterangan 

instansi pemerintah tersebut dicatat dalam suatu Risalah Keterangan 

                                                      
49 Pasal 44 ayat 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2006 
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Pemerintah yang ditandatangani oleh pihak Instansi Pemerintah dan Sekretariat 

KPPU dan Segala surat dan/atau dokumen yang diserahkan oleh Terlapor, 

Saksi, Ahli dan Instansi Pemerintah dicatat oleh Sekretariat KPPU dalam 

Berita Acara Penerimaan Surat dan/atau Dokumen.  

Setelah melakukan kegiatan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa 

Lanjutan Menyimpulkan ada atau tidaknya bukti telah terjadinya pelanggaran. 

Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan 

disusun dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan. Laporan Hasil 

Pemeriksaan Lanjutan dan surat, dokumen atau bukti lainya disampaikan 

kepada KPPU untuk memutuskan telah terjadinya atau tidak terjadinya 

pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor. Jangka waktu Pemeriksaan 

Lanjutan adalah paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang 30 hari sejak 

ditetapkannya pemeriksaan lanjutan.  

 
3. Putusan KPPU 

Setelah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan 

dan sidang KPPU mengenai dugaan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999, majelis KPPU harus membuat putusan KPPU selambat-

lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Putusan 

Majelis KPPU didasarkan atas penilaian Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan 

seluruh surat dan/atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan didalamnya 

termasuk pendapat atau pembelaan terlapor. Keputusan Majelis KPPU disusun 

dalam bentuk Putusan Komisi. Apabila terbukti terjadi pelanggaran atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, majelis KPPU dalam putusannya 
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menyatakan terlapor telah melanggar ketentuan Undang-Undang dan 

menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 

Pengambilan putusan KPPU dilakukan dengan cara musyawarah untuk 

mufakat. Apabila tidak dicapai kata mufakat maka putusan diambil melalui 

pemungutan suara. Jika putusan dibuat berdasarkan pemungutan suara, maka 

dapat dipastikan ada Anggota Majelis KPPU yang mempunyai pendapat yang 

berbeda dari mayoritas anggota majelis KPPU. Berdasarkan pasal 56 ayat 1 

Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2006 jika terdapat dissenting opinion maka 

anggota yang  yang berbeda pendapat tersebut dapat meminta agar 

pendapatnya dimasukkan dalam pertimbangan putusan. 

Putusan KPPU harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan 

terbuka untuk umum dan segera petikan putusan KPPU 

disampaikan/diberitahukan kepada pelaku usaha. Putusan KPPU dibacakan 

selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 

pemeriksaan lanjutan. 

Putusan KPPU terhadap persekongkolan tender yang dilakukan oleh 

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2006 Dinas Pendidikan Propinsi 

Sumatera Utara dengan PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju adalah sebagai 

berikut : 

1. Menyatakan Terlapor I (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2006 
Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara), Terlapor II (PT Auna 
Rahmat), Terlapor III (PT Hari Maju) terbukti secara sah dan 
meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999; 

2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 
(satu milyar Rupiah ) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai 
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Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan 
Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jendral Satuan Kerja 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bangk Pemerintah 
dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di 
bidang persaingan usaha); 

3. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp.300.000.000 
(tiga ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai 
Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan 
Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jendral Satuan Kerja 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bangk Pemerintah 
dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di 
bidang persaingan usaha); 

4. Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender yang 
dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera 
Utara selama 2 tahun terhidtung sejak Putusan ini memiliki kekuatan 
hukum tetap. 

 
4. Pasca Putusan KPPU 

a. Menolak Putusan 

Pasca Putusan KPPU terdapat dua kemungkinan keberatan 

yang dilakukan oleh pelaku usaha. Yakni penolakan atas Putusan 

KPPU dan penolakan atas Putusan Pengadilan Negeri: 

i. Menolak Putusan KPPU 

Pelaku usaha yang berkeberatan dengan putusan KPPU 

karena dirasa tidak adil dan telah salah dalam menerapkan 

peraturan perundang-undangan dapat mengajukan keberatan 

kepada Pengadilan Negeri. Keberatan pelaku usaha atas putusan 

KPPU dapat diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata 

dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU.  
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Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Pengajuan Upaya Hukum Keberatan atas Putusan KPPU, apabila 

keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha untuk putusan 

KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum  yang sama, 

maka perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama. 

Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha 

untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan 

hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada 

Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri 

disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan 

tersebut.50  Permohonan tersebut ditembuskan kepada seluruh 

Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan. 

Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut 

harus menghentikan pemeriksaaan dan menunggu penunjukan 

Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak 

permohonan diterima menunjuk pengadilan negeri yang akan 

memeriksa keberatan tersebut. 

Berdasarkan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada 

Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima 

pemberian putusan tersebut. Pengadilan Negeri harus memeriksa 

                                                      
50 Pasal 4 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005  
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keberatan pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya 

keberatan tersebut. Pengadilan Negeri harus memberikan putusan 

selambat-lambatnya 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan 

keberatan tersebut.  

PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju tidak menerima 

putusan KPPU Perkara Nomor : 18/KPPU-L/2007 dan mengajukan 

keberatan atas Putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Negeri 

Medan. Sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Keberatan tersebut harus 

didaftarkan dengan nomor yang sama karena keberatan diajukan 

oleh lebih dari satu pelaku usaha, untuk putusan KPPU yang sama 

dan memiliki kedudukan hukum yang sama yaitu di Medan yang 

merupakan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Medan. 

Pengadilan Negeri Medan yang menerima dan memeriksa 

keberatan yang diajukan oleh PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju 

atas Putusan KPPU Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2007 

mengeluarkan putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/2008/PN.Medan. 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan menolak 

keberatan yang diajukan para pihak dan menguatkan Putusan 

KPPU Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2007 berupa sanksi denda 

administratif ke kas negara pada pos Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNNP) sebesar Rp. 1 miliar Terhadap PT Auna Rahmat dan 

Rp 300 juta terhadap PT Hari Maju. 
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ii. Menolak Putusan Pengadilan Negeri ( Kasasi ) 

Setelah diterimanya putusan Pengadilan Negeri pelaku 

usaha dapat mengajukan keberatan atas putusan tersebut, dengan 

mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung 

sebagaimana ditentukan dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999. Pihak yang berkeberatan dapat mengajukan 

kasasi dalam waktu 14 hari sejak dibacakannya putusan Pengadilan 

Negeri. Mahkamah Agung dalam menangani perkara harus 

memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima. 

Kasasi dapat diajukan oleh 2 pihak, yaitu kasasi yang diajukan oleh 

pelaku usaha dan kasasi yang diajukan oleh KPPU. Kasasi yang 

diajukan oleh Pelaku Usaha maupun KPPU didasarkan atas ketidak 

puasan Pelaku Usaha maupun KPPU terhadap Putusan Pengadilan 

Negeri. 

PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju tidak menerima dan 

mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik 

Indonesia atas putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor 

perkara: 191/Pdt.G/2008/PN.Medan yang menguatkan putusan 

KPPU Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2007 berupa sanksi denda 

administratif ke kas negara pada pos Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNNP) sebesar Rp. 1 miliar Terhadap PT Auna Rahmat dan 

Rp 300 juta terhadap PT Hari Maju. 
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b. Menerima Putusan 

Terdapat 2 indikasi yang dapat menunjukkan pelaku usaha 

menerima Putusan KPPU, yaitu: 

1. Melaksanakan putusan KPPU dengan membayar denda yang 

disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda 

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha. 

2. Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan 14 hari setelah 

menerima pemberitahuan putusan.  

Setelah menerima putusan KPPU terdapat 2 kemungkinan 

yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu : 

i. Menerima dan melaksanakan Putusan KPPU 

Dalam waktu 14 hari sejak menerima 

pemberitahuan putusan pelaku usaha tidak mengajukan 

keberatan atas putusan KPPU ke pengadilan negeri dan 30 

hari sejak menerima pemberitahuan putusan KPPU, pelaku 

usaha tersebut melaksanakan putusan KPPU dan 

menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada komisi. 

ii. Menerima namun tidak melaksanakan Putusan KPPU 

Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan ke 

Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari setelah menerima 

pemberitahuan putusan. Maka pelaku usaha tersebut 
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dianggap menerima putusan KPPU dan wajib melaksanakan 

putusan tersebut. 

Apabila dalam jangka waktu 14 hari sejak 

diberitahukannya Putusan KPPU pelaku usaha tidak 

mengajukan keberatan atas putusan tersebut dan 30 hari 

sejak pelaku usaha menerima Putusan KPPU pelaku usaha 

tersebut tidak melaksanakan Putusan KPPU maka 

berdasarkan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999, KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada 

penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
5. Hambatan Substansial dan Kelembagaan 

Secara umum KPPU menilai bahwa terdapat kemajuan yang cukup 

signifikan di dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha, khususnya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia selama periode kerja tahun 

2003.51 Sumber daya penyelidik, panitera dan staf di KPPU semakin 

meningkat dengan di adakannya pelatihan dan pendidikan. Dengan semakin 

bertambahnya jumlah staf KPPU juga sangat membantu tugas-tugas penegakan 

hukum. Kelengkapan pengaturan sistem penanganan perkara yang secara terus 

menerus disempurnakan seperti terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tentang 

tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU. 

                                                      
51 KPPU, Tahun Koreksi Kebijakan,2003, h.43 
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Selain beberapa kemajuan, terdapat juga berbagai kendala yang dapat 

menghambat kerja KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha di 

Indonesia. Hambatan yang dihadapi oleh KPPU terbagi atas hambatan 

substasial dan hambatan Kelembagaan. 

1. Hambatan Substansial 

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan semakin 

kompleksnya praktek persaingan usaha yang ada, tidak dapat dipungkiri 

bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan sumber 

utama bagi penegakan hukum persaingan usaha dari waktu kewaktu 

semakin menunjukkan kekurangannya. Banyak hal yang belum ter cover 

di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan banyak praktek pelaku usaha 

yang sebetulnya belum sempat dirumuskan oleh DPR pada waktu itu.52 

Hambatan-hambatan ini muncul dari rumusan-rumusan pasal 

yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada pasal 50 

huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada pengecualian mengenai 

perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh adalah monopoli 

berdasarkan perundang-undangan yang dilakukan  PT Jamsostek yang 

memonopoli jaminan sosial tenaga kerja. Meskipun dari kacamata 

persaingan, tidak diperlukan lagi jaminan sosial tenaga kerja dimonopoli 

oleh PT. Jamsostek, namun KPPU tidak bisa berbuat banyak karena ada 

                                                      
52 Syamsul Maarif, Beberapa Hambatan dalam Implementasi Hukum Persaingan Usaha, 

Proceedings,  Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2002, h.105 
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hambatan pasal 50 huruf a ataupun pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999. 

Dalam tender, kegiatan yang sebenarnya tidak sehat tetapi hal 

tersebut juga masih dilakukan karena peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dimungkinkan 

bagi panitia tender untuk melakukan penunjukan langsung. Panitia tender 

dapat menunjuk siapa saja pelaku usaha bila setelah dilakukan tender 

sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak dapat ditentukan pemenang tender 

karena pesertanya tidak memenuhi kualifikasi persyaratan dan jumlahnya 

kurang dari 3 (tiga) peserta. Hal inilah yang sering kali dijadikan lahan 

permainan bagi panitia tender dan pelaku usaha. Panitia tender dengan 

sengaja tidak menurunkan kualifikasi persyaratan tendernya di penawaran 

tender ke-2 walaupun pada penawaran tender pertama tidak ada satupun 

peserta tender yang memenuhi kualifikasi. Demikian juga pada penawaran 

tender ke-3, panitia tender tetap tidak menurunkan kualifikasi persyaratan 

tendernya. Tindakan sengaja yang dilakukan oleh panitia tender tersebut 

bertujuan agar panitia tender tersebut dapat melakukan penunjukan 

langsung terhadap pelaku usaha yang telah melakukan persekongkolan 

dengan panitia tender tersebut. Hal ini dapat terjadi karena Keputusan 

Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tidak terdapat ketentuan untuk 

menurunkan kualifikasi persyaratan tender untuk penawaran tender ke-2 

atau ke-3 apabila tidak ada peserta tender yang dapat memenhi kualifikasi. 
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Hambatan substansial lainnya adalah keterlibatan pejabat-pejabat 

pemerintah dalam sebuah persekongkolan tender. Walaupun pada saat 

proses pemeriksaan KPPU menemukan bukti-bukti mengenai keterlibatan 

Pejabat pemerintah, KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada pejabat 

pemerintah tersebut. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk 

menjatuhkan sanksi bagi pejabat yang melanggar. Berdasarkan pasal 47 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU hanya berwenang 

menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan 

Undang-Undang ini. Sedangkan berdasarkan pasal 35 huruf e Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 komisi bertugas memberikan saran dan 

pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

Pada Putusan KPPU perkara nomor : 18/KPPU-L/2007 mengenai 

persekongkolan tender yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan 

Barang/Jasa Tahun 2006 Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara 

dengan PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju KPPU hanya menjatuhkan 

sanksi terhadap kedua pelaku usaha tersebut saja (PT Auna Rahmat dan 

PT Hari Maju) sedangkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2006 

Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara hanya dinyatakan telah 

melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena 

berdasarkan pasal 36 huruf l KPPU hanya memiliki kewenangan untuk 

menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha saja dan Panitia Pengadaan 
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Barang/Jasa Tahun 2006 Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara 

bukanlah merupakan pelaku usaha. 

2. Hambatan Kelembagaan 

Posisi KPPU dalam sistem kenegaraan adalah jelas, dimana 

KPPU merupakan lembaga independen yang diangkat oleh Presiden. 

Presiden tidak dapat menghentikan ditengah jalan anggota KPPU tanpa 

adanya persetujuan DPR karena KPPU adalah merupakan lembaga 

independen. 

Hambatan kelembagaan ini muncul dikarenakan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tidak tegas menempatkan posisi KPPU dalam sistem 

peradilan mana. Namun disisi lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

memberikan KPPU kewenangan yang merupakan fungsi sebagai kuasi 

yudisial, hal ini dapat temukan dalam ketentuan-ketentuan di pasal 36 

huruf a sampai huruf l yaitu mulai dari  menerima laporan melakukan 

penelitian, penyelidikan, pemeriksaan, memanggil dan menghadirkan saksi 

sampai dengan memutus. Jadi KPPU sebagai badan kuasi yudisial 

menjalankan wewenang sebagai peneliti, penyelidik, pemeriksa dan 

sekaligus memutus suatu kusus dugaan pelanggaran Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999.53  Dalam praktek terdapat perlawanan terhadap 

putusan KPPU yang melalui jalur hukum dengan pengajuan keberatan ke 

Pengadilan, namun ada pula yang diluar jalur hukum misalnya tidak 

datang ketika dipanggil oleh KPPU, atau surat panggilan itu dijadikan 
                                                      

53 Sutrisno Iwantono, Filosofi Yang Melatarbelakangi di keluarkannya Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999, Ibid., h. 17 
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gugatan ke PTUN dan ketika PTUN menerima gugatan itu maka KPPU 

tidak bisa menjalankan wewenangnya.54 Sebenarnya praktek gugatan ke 

PTUN tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada dasarnya yang dapat di 

gugat melalui PTUN adalah yang menjalankan tugas pemerintahan, 

sedangkan KPPU menjalankan tugas yudisial namun hal tersebut tetap 

terjadi. Ini juga yang menjadi indikator bahwa belum jelasnya posisi 

KPPU di mata masyarakat bahkan di mata penegak hukum. 

Berdasarkan pasal 36 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 memberikan KPPU wewenang untuk mendapatkan, meneliti, dan 

atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan 

atau pemeriksaan. Namun dalam implementasinya tidak mudah, 

khususnya untuk dokumen perbankan. Untuk memperoleh dokumen 

perbankan (misal data nasabah), Bank Indonesia menganggap bahwa 

KPPU harus memintanya melalui BI, tidak bisa langsung.55 

 

 

 

 

 

 

                                                      
54 Ibid., h. 18 
55 Syamsul Maarif, Op.Cit., h. 113.  
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BAB  IV 

 PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dalam kesimpulan ini, penulis dapat menyimpulkan permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2006 Dinas Pendidikan 

Sumatera Utara telah terbukti melakukan persekongkolan dengan PT 

Auna Rahmat dan PT Hari Maju. Persekongkolan ini merupakan 

persekongkolan yang telah dilarang menurut pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan fakta yang ada, persekongkolan 

yang dilakukan oleh Para Terlapor adalah untuk memenangkan tender 

paket pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas 

Pendidikan Propinsi Sumatera Utara. Panitia Pengadaan Barang/Jasa 

Tahun 2006 Dinas Pendidikan Sumatera Utara meloloskan PT Auna 

Rahmat dan PT Hari Maju sampai tahap evaluasi dan menetapkannya 

sebagai Pemenang dan Cadangan Pemenang walaupun tidak 

memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan 

Barang/Jasa Tahun 2006 Dinas Pendidikan Sumatera Utara merupakan 

persaingan usaha yang tidak sehat karena tindakan bersekongkol yang 

bertujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender telah 

mengurangi atau menghilangkan persaingan dengan menghalangi 

pihak lain untuk bersaing dan memenangkan tender secara adil. 
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b. Penanganan KPPU terhadap dugaan adanya praktek Persekongkolan 

Tender yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 

2006 Dinas Pendidikan Sumatera Utara dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata cara 

Penanganan Perkara di KPPU. Setelah KPPU melakukan prosedur 

pemeriksaan sesuai perturan Perundang-undangan  Majelis KPPU 

memutuskan menyatakan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2006 

Dinas Pendidikan Sumatera Utara terbukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun 

sesuai dengan kewenangan KPPU yang diberikan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi 

terhadap pelaku usaha sehingga KPPU tidak memiliki kewenangan 

untuk menjatuhkan sanksi bagi pejabat pemerintah yang melanggar 

dalam hal ini Panitia dalam kasus ini adalah panitia pengadaan 

barang/jasa tahun 2006 Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Terhadap 

Putusan KPPU, pelaku usaha  dapat mengajukan keberatan kepada 

Pengadilan Negeri dan upaya hukum selanjutnya ialah berupa Kasasi 

ke Mahkamah Agung. Dalam kasus Persekongkolan Tender Paket 

Pengadaan TV Pendidikan di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera 

Utara, PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju mengajukan Keberatan atas 

Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri Medan. Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Medan memutus menolak keberatan yang diajukan 
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PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju dan menguatkan putusan KPPU 

Nomor 18/KPPU-L/2007. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan 

perkara nomor: 191/Pdt.G/2008/PN.Medan tersebut PT Auna Rahmat 

dan PT Hari Maju mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 

2. Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan permasalahan 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengingat intensitas pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan 

sangat besar, Persekongkolan Tender yang diatur dalam pasal 22 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hendaknya diatur 

menggunakan pendekatan per se illegal. Pengaturan yang tegas dapat 

meminimalisasi terjadinya tindakan persekongkolan tender sehingga 

persaingan usaha yang tidak sehat dapat dihindari. 

b. Dalam penanganan perkara di KPPU, selain menerapkan tata cara 

penangan perkara yang diatur berdasarkan peraturan KPPU Nomor 1 

Tahun 2006 KPPU hendaknya lebih memperkuat koordinasi dengan 

semua pihak yakni dengan lebih aktif dalam mempublikasikan segala 

hal mengenai KPPU serta mengadakan pelatihan dan pendidikan 

terhadap Anggota KPPU, Hakim, polisi, pelaku usaha dan masyarakat 

mengenai KPPU dan Hukum Persaingan Usaha. Kegiatan tersebut 
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dapat mendorong timbulnya suatu perubahan dan perbaikan terhadap 

tata cara penanganan perkara di KPPU. 
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