
 
 

 

 

 

 

 

 

 

S A L I N A N 

P U T U S A N 
Perkara Nomor 23/KPPU-I/2016 

 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya 

disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 23/KPPU-I/2016 tentang 

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 

Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PS2137135R-Charter Hire of One (1) Unit 

Floating Storage Offloading for Cinta Terminal, yang dilakukan oleh: -----------  

1.  Terlapor I : CNOOC South East Sumatera (SES) Ltd 

beralamat kantor di Gedung Bursa Efek 

Indonesia, Menara 1, Lantai 19-23, Jalan 

Jenderal Sudirman Kavling 52, Jakarta 12190, 

Nomor Telepon: (021) 5151001.---------------------- 

2.  Terlapor II : PT Sillo Maritime Perdana beralamat kantor di 

Gedung The City Tower (TCT), Lantai 6, Unit 1N, 

Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta Selatan 

10310, Nomor Telepon: (021) 31996196.----------- 

    

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------  

 

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

 

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------------------------------  

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan 

Pelanggaran. ------------------------------------------------------------------------------  

Setelah mendengar keterangan para Saksi. -----------------------------------------  

Setelah mendengar keterangan para Ahli. -------------------------------------------  

Setelah mendengar keterangan para Terlapor. --------------------------------------  

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

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ------------  
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S A L I N A N 

TENTANG DUDUK PERKARA 

 

 

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian 

tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 (selanjutnya disebut “UU Nomor 5 Tahun 1999”) terkait 

Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PS2137135R-Charter Hire of One (1) 

Unit Floating Storage Offloading for Cinta Terminal. --------------------------  

2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan dan 

gelar laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap 

Pemeriksaan Pendahuluan. ------------------------------------------------------  

3. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi 

Nomor 61/KPPU/Pen/XII/2016tanggal 29 Desember 2016 tentang 

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 23/KPPU-I/2016 (vide bukti 

A1). -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan 

tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi 

melalui Keputusan Komisi Nomor 19/KPPU/Kep.3/III/2017 tanggal 14 

Maret 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi 

pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 23/KPPU-I/2016 (vide 

bukti A2). ----------------------------------------------------------------------------  

5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 23/KPPU-

I/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 

14/KMK/Kep/III/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan 

Pendahuluan Perkara Nomor 23/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 

Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 Mei 2017 (vide bukti A4). ---------  

6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan 

Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan 

Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka 

Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis 

Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, 

A12, dan vide bukti B1). ----------------------------------------------------------  

7. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Maret 2017, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan 
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S A L I N A N 

dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh 

Investigator kepada Terlapor (vide bukti B1). ---------------------------------  

8. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh 

Investigator, Terlapor I, dan Terlapor II (vide bukti B1). ---------------------  

9. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator 

membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi 

hal-hal sebagai berikut (vide bukti I2): -----------------------------------------  

9.1. Bahwa objek perkara Nomor 23/KPPU-I/2016 adalah 

Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PS2137135R-Charter Hire 

of One (1) Unit Floating Storage Offloading for Cinta Terminal 

dengan rincian sebagai berikut: ---------------------------------------  

No Uraian Informasi 

1. Sumber Pendanaan Work Program and Budget Schedule 8, 

Line Number 5, AFE Number 14-8001 

2. Pelaksanaan Pengadaan Panitia Lelang CNOOC SES Ltd 

3. Nilai OE Awal US$ 138,776,000 untuk masa 10 Tahun 

(3652 hari) 

4. Nilai OE Final US$ 64,381,500 untuk masa 8 Tahun 

(2259 hari) 

5. Metode Pelelangan Pelelangan Umum 

6. Metode Evaluasi  Prakualifikasi Dua Sampul-Sistem 

Gugur 

7. Kualifikasi Usaha Besar/Non Kecil 

9.2. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh 

para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Barang dan 

Jasa Nomor PS2137135R-Charter Hire of One (1) Unit Floating 

Storage Offloading for Cinta Terminal. Dimana dalam ketentuan 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut 

dinyatakan: ---------------------------------------------------------------  

 
Pasal 22 

 
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 
mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat 

 
 

Dengan penjelasan: -----------------------------------------------------  

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong 
suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk 
menyediakan jasa”. -----------------------------------------------------  
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Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2010 

tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, 

disebutkan bahwa 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). -------------------------------  

9.2.1. Bahwa pengertian tender tersebut mencakup tawaran 

mengajukan harga untuk: -------------------------------------  

a. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan. ---  

b. Mengadakan barang dan atau jasa. ---------------------  

c. Membeli suatu barang dan atau jasa. ------------------  

d. Menjual suatu barang dan atau jasa. -------------------  

9.2.2. Bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan 

dasar penerapan Pasal 22 Undang Nomor 5 Tahun 1999 

adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang 

dapat dilakukan melalui: --------------------------------------  

a. Tender terbuka. ---------------------------------------------  

b. Tender terbatas. --------------------------------------------  

c. Pelelangan umum, dan ------------------------------------  

d. Pelelangan terbatas. ---------------------------------------  

9.2.3. Bahwa persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan 

Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk 

persekongkolan yaitu: ------------------------------------------  

a. Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan 

yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia 

barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau 

penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----------------  

b. Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang 

terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku 

usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja 

atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa 

atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----------------  
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c. Gabungan dari persekongkolan horizontal dan 

vertikal adalah persekongkolan antara Pokja atau 

panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau 

pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama 

pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -------  

9.3. Bahwa persekongkolan yang terjadi adalah persekongkolan 

vertikal yaitu 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. -----------  

9.4. Bahwa bentuk persekongkolan yang terjadi dalam perkara ini 

adalah persekongkolan vertikal. Dugaan Pelanggaran 

Investigator pada pokoknya adalah CNOOC SES Ltd selaku 

pelaku usaha bersekongkol dengan PT Sillo Maritime Perdana 

selaku pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 

PS2137135R-Charter Hire of One (1) Unit Floating Storage 

Offloading for Cinta Terminal melalui penetapan persyaratan 

tender untuk menciptakan persaingan semu sehingga 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -------  

9.5. Bahwa bentuk cara bersekongkol adalah dengan adanya 

pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender 

atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung 

kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara 

melawan hukum. --------------------------------------------------------  

9.6. Bahwa berdasarkan fakta kronologis tender: -----------------------  

Bahwa kronologis lelang a quo dibagi menjadi 4 (empat) 

tahapan dalam pelaksanaannya sebagaimana penjelasan 

tertulis yang disampaikan oleh Panitia Tender: --------------------  

9.6.1. Tahapan Bid Plan: ----------------------------------------------  

a. 26 Agustus 2013: CNOOC SES Ltd mengajukan 

usulan rencana lelang kepada Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi (SKK Migas) melalui surat nomor PRES/S-

479/VII-2013 tertanggal 26 Agustus 2013. ------------  
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b. 06 September 2013: Rapat Usulan Rencana Lelang 

dengan SKK Migas.-----------------------------------------  

c. 13 September 2013: CNOOC SES Ltd menyerahkan 

kelengkapan dokumen yang diminta oleh SKK Migas 

melalui surat Nomor PROC/S-099/IX-2013. ----------  

d. 27 November 2013: Rapat dengan SKK Migas, 

perihal strategi pengadaan dan justifikasi 

penyusunan HPS/OE. -------------------------------------  

e. 17 Desember 2013: Rapat dengan SKK Migas, 

perihal pembahasan strategi periode kontrak dan 

HPS/OE. -----------------------------------------------------  

f. 20 Desember 2013: CNOOC SES Ltd menyerahkan 

kelengkapan dokumen yang diminta oleh SKK Migas 

melalui surat Nomor OPERS/S-177/XII-2013, 

perihal usulan strategi penetapan periode kontrak 

dan harga perkiraan sendiri. -----------------------------  

g. 20 Februari 2014: SKK Migas melalui surat Nomor 

SRT 0159/SKKO0000/2014/S1 menyetujui AFE 14-

8001 untuk FSO Cinta Terminal. ------------------------  

h. 14 Maret 2014: CNOOC SES LTd menyerahkan 

kelengkapan dokumen yang diminta oleh SKK Migas 

melalui Surat Nomor PROC/S-025/III-2014, perihal: 

revisi dokumen lelang sebagai tindak lanjut dari 

perubahan AFE. --------------------------------------------  

i. 24 Maret 2014: CNOOC SES Ltd menyerahkan 

kelengkapan dokumen yang diminta oleh SKK Migas 

melalui Surat Nomor PROC/S-026A/III-2014, 

perihal: revisi klausa periode kontrak dalam kontrak 

utama. --------------------------------------------------------  

j. 10 Juni 2014: Persetujuan rencana lelang surat SKK 

Migas Nomor SRT-0455/SKKO0000/2014/S7. -------  

9.6.2. Tahapan Pendaftaran Lelang: ---------------------------------  

a. 18 Juni 2014: Pengumuman lelang dan iklan di 

Media Indonesia, website procurement CNOOC SES 

Ltd, dan papan pengumuman. ---------------------------  
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b. 18-20 Juni 2014: Periode pendaftaran, terdapat 18 

calon peserta lelang yang mendaftar, antara lain: ----  

1. PT Armada Bumi Pratiwi Lines. --------------------  

2. Konsorsium PT Bawana Margatama dan PT 

Arah Prana Asia Pasifik dan MODEC Inc. --------  

3. PT Pelayaran Tamarin Samudra. ------------------  

4. PT Pertamina (Persero). ------------------------------  

5. Konsorsium PT Multiline. ---------------------------  

6. PT Duta Marine. --------------------------------------  

7. Konsorsium PT Pelayaran Sumatra Wahana 

Perkasa dan PT Tirta Jaya Segara. ----------------  

8. Konsorsium PT Pan Maritim Wira Pawitra. ------  

9. PT Logindo Samudramakmur. ---------------------  

10. PT Sillo Maritime Perdana. --------------------------  

11. Konsorsium PT Jaya Samudra Karunia 

Shipping. -----------------------------------------------  

12. PT Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal. -----  

13. Konsorsium PT Adnyana dan PT Arah Prana 

Asia Pasifik. -------------------------------------------  

14. PT Pertamina Trans Kontinental. ------------------  

15. Konsorsium PT Samudra Petrindo Asia. ----------  

16. Konsorsium PT Supraco Lines. ---------------------  

17. Konsorsium PT Pelayaran Trans Parau Sorat. ---  

18. PT Buana Listya Tama, Tbk. ------------------------  

c. 24 Juni 2014: Undangan prakualifikasi dikirim 

kepada seluruh calon peserta lelang yang 

mendaftar. ---------------------------------------------------  

d. 25-26 Juni 2014: Periode pengambilan dokumen 

prakualifikasi oleh para calon peserta lelang. ---------  

9.6.3. Tahapan Prakualifikasi: ---------------------------------------  

a. 02 Juli 2014: Rapat penjelasan untuk tata cara 

prakualifikasi: 16 calon peserta lelang hadir. ---------  

b. 21 Juli 2014: Batas akhir pemasukan dokumen 

prakualifikasi. Terdapat 8 calon peserta lelang yang 

memasukkan dokumen prakualifikasi antara lain: ---  
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1. PT Sillo Maritime Perdana. --------------------------  

2. PT Armada Bumi Pratiwi Lines. --------------------  

3. PT Pelayaran Tamarin Samudra. ------------------  

4. Konsorsium PT Pelayaran Sumatra Wahana 

Perkasa dan PT Tirta Jaya Segara. ----------------  

5. Konsorsium PT Adnyana dan PT Arah Prana 

Asia Pasifik. -------------------------------------------  

6. PT Pertamina (Persero). ------------------------------  

7. PT Duta Marine; dan ---------------------------------  

8. PT Buana Listya Tama, Tbk. ------------------------  

c. 18 Agustus 2014: CNOOC SES Ltd meminta 

dokumen-dokumen pendukung tambahan untuk 

evaluasi prakualifikasi kepada beberapa calon 

peserta lelang yang perlu untuk dilakukan 

klarifikasi lanjutan (Surat Nomor 

PROCCOM/FAX/717/2014. ------------------------------  

d. 21 Agustus 2014: Batas akhir pemasukan dokumen 

pendukung tambahan yang diperlukan untuk 

proses evaluasi prakualifikasi. ---------------------------  

e. 15 September 2014: CNOOC SES Ltd mengirimkan 

Surat Nomor PROC/S-093/IX-2014 ke SKK Migas, 

perihal permohonan konsultasi hasil prakualifikasi. -  

f. 29 September 2014: Konsultasi hasil Prakualifikasi 

ke SKK Migas, SKK Migas belum menyetujui hasil 

prakualifikasi, dimana terdapat perbedaan 

pemahaman dalam persyaratan pengalaman yang 

telah diterapkan pada dokumen prakualifikasi, dan 

SKK Migas meminta agar dalam melaksanakan 

prakualifikasi, CNOOC SES Ltd menggunakan 

persyaratan yang mengacu pada dokumen 

prakualifikasi sesuai Rencana Lelang yang telah 

disetujui. -----------------------------------------------------  

g. 22-23 Oktober 2014: Periode pengambilan dokumen 

kuisioner prakualifikasi yang telah direvisi sesuai 

rencana lelang.----------------------------------------------  
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h. 24 Oktober 2014: Rapat penjelasan tata cara 

prakualifikasi kembali: 11 calon peserta lelang 

hadir.  ---------------------------------------------------------  

i. 31 Oktober 2014: Batas akhir pemasukan dokumen 

prakualifikasi. Terdapat 8 calon peserta lelang yang 

memasukkan dokumen prakualifikasi. -----------------  

j. 25 November 2014: Risalah rapat prakualifikasi 

evaluasi rekomendasi disampaikan panitia lelang 

dan disetujui Pejabat Berwenang CNOOC SES Ltd, 

dengan hasil 4 calon peserta lelang yang lolos: -------  

1. PT Sillo Maritime Perdana. --------------------------  

2. PT Armada Bumi Pratiwi Lines. --------------------  

3. PT Pertamina (Persero). ------------------------------  

4. PT Buana Listya Tama, Tbk. ------------------------  

k. 26 November 2014: CNOOC SES Ltd mengirimkan 

surat nomor SCM/S-076/XI-2014 ke SKK Migas, 

perihal permohonan konsultasi hasil prakualifikasi. -  

l. 01 Desember 2014: Rapat konsultasi prakualifikasi 

dengan SKK Migas.-----------------------------------------  

m. 23 Desember 2014: CNOOC SES Ltd menerima 

risalah rapat konsultasi prakualifikasi yang sudah 

ditandatangani oleh SKK Migas, ditandatangani 

pada tanggal 12 Desember 2014. ------------------------  

n. 29 Desember 2014: CNOOC SES Ltd mengirimkan 

hasil evaluasi prakualifikasi di papan pengumuman 

dan fax kepada seluruh perusahaan yang lulus dan 

tidak lulus. --------------------------------------------------  

o. 31 Desember 2014: Surat tanggapan terkait hasil 

prakualifikasi dikirimkan oleh PT Adnyana Ref 

Nomor 0583/ADY/DSK-DIR/1214. ---------------------  

p. 07 Januari 2015: CNOOC SES Ltd mengirimkan fax 

Nomor PROCCOM/FAX/024/2015 sebagai balasan 

terhadap surat PT Adnyana, bahwa sebagai 

pemimpin konsorsium, PT Adnyana tidak memiliki 

pengalaman mengoperasikan FSO/FPSO dalam 

kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. -----------------  
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9.6.4. Tahapan Lelang: ------------------------------------------------  

a. 15 Januari 2015: Undangan lelang dikirimkan 

kepada 4 calon peserta yang sudah lolos 

prakualifikasi. ---------------------------------------------  

b. 19-2 Januari 2015: Periode pengambilan dokumen 

lelang. Semua peserta tender yang diundang 

tercatat mengambil dokumen lelang. ------------------  

c. 22 Januari 2015: Rapat penjelasan lelang dihadiri 

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

1. PT Sillo Maritime Perdana. --------------------------  

2. PT Armada Bumi Pratiwi Lines. --------------------  

3. PT Pertamina (Persero). ------------------------------  

4. PT Buana Listya Tama, Tbk. ------------------------  

d. 23-30 Januari 2015: Periode verifikasi (klarifikasi 

tanya jawab tertulis) setelah rapat penjelasan 

lelang. -------------------------------------------------------  

e. 09 Februari 2015: CNOOC SES Ltd mengirimkan 

jawaban atas verifikasi kepada seluruh peserta 

lelang. -------------------------------------------------------  

f. 11 Maret 2015: Batas akhir pemasukan dokumen 

penawaran. Terdapat 2 (dua) peserta lelang yang 

memasukkan dokumen penawaran: -------------------  

1. PT Sillo Maritime Perdana; dan --------------------  

2. PT Buana Listya Tama, Tbk. ------------------------  

 Karena tidak kuorum, lelang dinyatakan gagal 

dan dilakukan lelang ulang (re-bid). ---------------  

g. 13 Maret 2015: CNOOC SES Ltd mengirimkan 

undangan pemasukan lelang ulang kepada seluruh 

peserta lelang yang sudah lulus prakualifikasi. -----  

h. 27 Maret 2015: Batas akhir pemasukan dokumen 

untuk lelang ulang. Kembali terdapat hanya 2 

(dua) peserta lelang yang memasukkan dokumen 

penawaran: ------------------------------------------------  

1. PT Sillo Maritime Perdana; dan --------------------  

2. PT Buana Listya Tama, Tbk. ------------------------  
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i. 28 Maret-28 Juni 2015: Proses evaluasi 

administratif dan teknis. --------------------------------  

j. 29 Juni 2015: Berita acara hasil evaluasi 

administrasi dan teknis disetujui oleh panitia 

lelang dan Pejabat Berwenang CNOOC SES Ltd. ----  

k. 01 Juli 2015: Pembukaan dokumen komersial: -----  

1. PT Sillo Maritime Perdana = US$ 80,759,250 

(125,44% dari Owner Estimate (OE)); dan --------  

2. PT Buana Listya Tama, Tbk = US$ 86,971,500 

(135,09% dari OE). -----------------------------------  

 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE dari CNOOC 

SES Ltd adalah US$ 64,381,500. ------------------  

l. 06 Juli 2015: Evaluasi penawaran komersial 

dilakukan dengan hasil posisi Harga Evaluasi 

Penawaran (HEP) sebagai berikut: ---------------------  

1. Peringkat HEP I: PT Buana Listya Tama, Tbk 

(US$ 77,412,619.93); dan ---------------------------  

2. Peringkat HEP II: PT Sillo Maritime Perdana 

(US$ 77,821,639.09). --------------------------------  

m. 08 Juli 2015: CNOOC SES Ltd melakukan rapat 

negosiasi harga dengan PT Buana Listya Tama, 

Tbk. PT Buana Listya Tama, Tbk menyatakan tidak 

dapat memberikan penurunan harga penawaran. --  

n. 09 Juli 2015: Negosiasi dilanjutkan dengan 

mengundang PT Sillo Maritime Perdana. PT Sillo 

Maritime Perdana bersedia menurunkan harga dari 

US$ 80,759,250 menjadi US$ 79,855,650 

(124,03% dari OE). ---------------------------------------  

o. 29 Juli 2015: Proses negosiasi bersamaan CNOOC 

SES Ltd – PT Buana Listya Tama, Tbk – PT Sillo 

Maritime Perdana. OE CNOO SES Ltd sebesar US$ 

64,381,500. Setelah dilakukan negosiasi 

bersamaan maka harga PT Sillo Maritime Perdana 

menjadi US$ 70,706,700 (109,82% dari OE) dan 
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harga PT Buana Listya Tama, Tbk tetap US$ 

86,971,500 (135,09% dari OE). -------------------------  

p. 25 Agustus 2015: Dilakukan negosiasi lanjutan 

dengan PT Sillo Maritime Perdana, dimana PT Sillo 

Maritime Perdana tidak dapat lagi memberikan 

penurunan harga dan harga tersebut sudah 

merupakan harga terbaik. -------------------------------  

q. 31 Agustus 2015: Berita acara hasil pengadaan 

disetujui oleh panitia lelang dan Pejabat 

Berwenang CNOOC SES Ltd, dengan hasil bahwa 

PT Sillo Maritime Perdana adalah calon pemenang 

lelang.  Pengumuman calon pemenang lelang. ------  

r. 04 September 2015: CNOOC SES Ltd mengirimkan 

surat Nomor PRES/S-317/IX-2015 ke SKK Migas, 

perihal permohonan persetujuan hasil lelang. -------  

s. 11 September 2015: Rapat pembahasan usulan 

persetujuan hasil pelaksanaan lelang. ----------------  

t. 18 September 2015: Pemasukan dokumen tindak 

lanjut risalah rapat 11 September 2015. -------------  

u. 25 September 2015: SKK Migas mengirimkan surat 

nomor SRT-2248/SKKD2000/2015/S7 ke CNOOC 

SES Ltd, perihal negosiasi kembali hasil 

pelaksanaan lelang. Nilai penawaran masih di atas 

hasil market intelligent yang disampaikan sebesar 

US$ 28,680.63 per hari. Sedangkan harga 

penawaran dari calon pemenang lelang sebesar 

US$ 31,300 per hari. -------------------------------------  

v. 09 Oktober 2015: CNOOC SES LTd melakukan re-

negosiasi terhadap PT Sillo Maritime Perdana. PT 

Sillo Maritime Perdana akhirnya menyetujui 

penurunan hingga sama dengan OE CNOOC 

dengan nilai US$ 28,500 per hari (100% dari OE). --  

w. 13 Oktober 2015: CNOOC SES Ltd memberikan 

surat Nomor PRES/S-367/X-2015 kepada SKK 

Migas perihal hasi re-negosiasi harga penawaran. --  
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x. 22 Oktober 2015: CNOOC SES Ltd memberikan 

surat Nomor SCM/S-127/X-2015 kepada SKK 

Migas, perihal informasi tambahan permohonan 

persetujuan hasil pelaksanaan lelang. ----------------  

y. 06 November 2015: SKK Migas memberikan Surat 

Persetujuan Hasil Pelaksanaan Lelang. ---------------  

z. 20 November 2015: Surat penunjukan pemenang 

lelang dikirimkan kepada pemenang lelang. ---------  

aa. 28 Januari 2016: Dokumen kontrak dikirimkan 

kepada pihak kontraktor (PT Sillo Maritime 

Perdana) untuk ditandatangani. -----------------------  

9.7. Bahwa Fakta dalam Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Barang dan 

Jasa Nomor PS2137135R-Charter Hire of One (1) Unit Floating 

Storage Offloading for Cinta Terminal dapat digambarkan 

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------  

9.7.1. Tentang Penyusunan Spesifikasi Kapal pada Tahap 

Perencanaan Lelang: -------------------------------------------  

9.7.1.1. Bahwa lelang ini bernama Charter Hire of One 

(1) Unit Floating Storage Offloading for Cinta 

Terminal Pengadaan Nomor PS2137135R. ------  

9.7.1.2. Bahwa pada awalnya sebelum dilakukan 

lelang ulang nama lelang adalah Charter Hire 

of One (1) Unit Floating Storage Offloading for 

Cinta Terminal Pengadaan Nomor PS2137135.  

9.7.1.3. Bahwa proses perencanaan dan persiapan 

lelang menggunakan nama Charter Hire of One 

(1) Unit Floating Storage Offloading for Cinta 

Terminal Pengadaan Nomor PS2137135. --------  

9.7.1.4. Bahwa pada awalnya lelang ini memiliki pagu 

sebesar US$ 138,776,000. ------------------------  

9.7.1.5. Bahwa berdasarkan aturan PTK 007 Revisi 2 

nilai lelang tersebut memerlukan persetujuan 

atau approval dari SKK Migas. --------------------  
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9.7.1.6. Bahwa proses perencanaan lelang a quo 

dimulai dari pengajuan AFE Nomor 14-8001 

Charter Hire of One (1) Unit Floating Storage 

Offloading for Cinta Terminal berdasarkan 

surat CNOOC SES Ltd Nomor PRES/S-055 

tanggal 05 Februari 2013. -------------------------  

9.7.1.7. Bahwa Daily Charter Rate atau OE harian yang 

diajukan oleh CNOOC SES Ltd sebesar US$ 

38,000/hari dengan beberapa pertimbangan 

antara lain: -------------------------------------------  

a. Cost Structure Analysis ------------------------  

1. Rata-rata AFRAMAX tanker charter 

rate US$ 25,625/hari. -------------------  

2. Konversi kapal Federal II ke FSO 

sebesar US$ 36,000,000 (dibagi 10 

tahun menjadi US$ 9,800). -------------  

3. Mobilisasi dan demobilisasi (total US$ 

1,537,500). ---------------------------------  

4. Hook up dan Instalasi (total US$ 

1,520,000). ---------------------------------  

5. Katering dan akomodasi (total US$ 

1,740/hari). --------------------------------  

b. Harga kontrak FSO sebelumnya, ditambah 

nilai inflasi atau fluktuasi pasar: ------------  

1. Kontrak FSO 114 di Cinta Terminal 

sebesar US$ 23,000/hari. ---------------  

2. Kontrak FSO Lentera Bangsa di 

Widuri Terminal sebesar US$ 

44,895/hari. -------------------------------  

3. Kontrak TST MT. Galunggung sebesar 

US$ 31,000/hari. -------------------------  

4. Kontrak Kapal Federal II sebesar US$ 

34,600/hari. -------------------------------  

c. Perbandingan trend harga minyak dengan 

harga sewa FSO. --------------------------------  
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9.7.1.8. Bahwa periode kontrak berdasarkan 

pengajuan awal tersebut adalah 10 (sepuluh) 

tahun atau 3652 hari. ------------------------------  

9.7.1.9. Bahwa terkait spesifikasi teknis, dilakukan 

rapat antara tim teknis CNOOC SES Ltd dan 

SKK Migas pada tanggal 06 Maret 2013.--------  

9.7.1.10. Bahwa dari hasil rapat tersebut terdapat 31 

item spesifikasi teknis yang disepakati untuk 

menjadi persyaratan lelang. -----------------------  

9.7.1.11. Bahwa pada tanggal 06 September 2013, tim 

teknis CNOOC SES Ltd melakukan rapat 

lanjutan terkait rencana pengadaan dengan 

SKK Migas, dengan tindak lanjut SKK Migas 

meminta CNOOC SES Ltd memperbaiki dan 

melengkapi dokumen usulan rencana 

pengadaan, antara lain: ----------------------------  

a. Persyaratan SIUPAL/SIOPSUS di dalam 

persyaratan Prakualifikasi. -------------------  

b. Persyaratan pengalaman di dalam 

persyaratan Prakualifikasi agar mengacu 

kepada PTK 007 dan amandemen. ----------  

c. Penjelasan dan justifikasi mengenai 

periode pasti hanya 1429 hari (4 tahun) 

sedangkan periode opsional 2223 hari (6 

tahun). -------------------------------------------  

d. Persyaratan Tingkat Komponen Dalam 

Negeri (TKDN), berkaitan dengan 

persyaratan bendera adalah bendera 

Indonesia, sehingga konten terhadap 

TKDN diupayakan agar lebih tinggi. ---------  

e. Persyaratan minimal Kemampuan Dasar 

(KD) pada perhitungan Kemampuan Dasar 

(KD) = 5 Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) 

dicantumkan dalam dokumen 

Prakualifikasi. -----------------------------------  
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f. Konsistensi persyaratan bendera Indonesia 

yaitu sesuai Risalah Rapat Teknis tanggal 

06 Maret 2013: On Delivery. ------------------  

g. Salinan Procurement List atau revisinya. ---  

9.7.1.12. Bahwa CNOOC SES Ltd mengirimkan 

dokumen tambahan untuk usulan rencana 

pengadaan melalui surat Nomor PROC/S-

099/IX-2013 tanggal 13 September 2013 yang 

dilampiri dengan 3 lembar skenario pengadaan 

yang antara lain: ------------------------------------  

Skenario 1 FSO CNOOC 114 (Existing) win the 
tender process. 

Skenario 2 FSO CNOOC 114 (Existing) lose the 
tender process, and FSO CNOOC 
114 appointed as Temporary 
Storage until conversion process of 
new FSO finish. 

Skenario 3 FSO CNOOC 114 (Existing) lose the 
tender process, and FSO CNOOC 
114 could not be appointed as 
Temporary Storage until conversion 
process of new FSO finish.  

9.7.1.13. Bahwa CNOOC SES Ltd mengirimkan surat 

Nomor OPER/S177/XII-2013 tanggal 20 

Desember 2013 perihal “Usulan Strategi 

Penetapan Periode Kontrak dan Harga 

Perkiraan Sendiri”. ----------------------------------  

9.7.1.14. Bahwa SKK Migas mengirimkan surat Nomor 

SRT-0159/SKKO0000/2014/S1 tertanggal 20 

Februari 2014 perihal persetujuan AFE nomor 

14-8001 Charter Hire of One (1) Unit Floating 

Storage Offloading (FSO) for Cinta Terminal 

kepada CNOOC SES Ltd. --------------------------  

9.7.1.15. Bahwa SKK Migas mengirimkan surat Nomor 

SRT-0455/SKKO0000/2014/S7 tertanggal 10 

Juni 2014 perihal persetujuan rencana 

pengadaan Charter Hire of One (1) Unit Floating 

Storage Offloading (FSO) for Cinta Terminal 

(Nomor PS2137135) kepada CNOOC SES Ltd. -  
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9.7.2. Tentang Persyaratan Kapasitas Tangki ---------------------  

9.7.2.1. Bahwa CNOOC SES Ltd selaku Terlapor I 

mempersyaratkan kapasitas kargo tangki yang 

akan dilelangkan di dalam dokumen 

lelang/Request For Proposal (RFP) sebesar 

750,000-850,000 bbls pada 95% kapasitas 

total tangki di luar tangki slop. -------------------  

9.7.2.2. Bahwa pemilihan kapasitas tangki didasarkan 

pada pertimbangan nilai forecast produksi, 

lifting, dan actual data jumlah observer di FSO 

CNOOC 114. -----------------------------------------  

9.7.2.3. Bahwa syarat kapasitas tangki 750,000-

850,000 bbls pada 95% kapasitas total tangki 

di luar tangki slop oleh Terlapor I 

dipersyaratkan On Submission Date dalam 

dokumen Annex 17 List of Documents to be 

Submitted by Bidder in Bid Document, bagian 

FSO Scope of Work, I. Technical Requirement of 

FSO Facility Cinta Terminal/Bidder Evaluation 

Form. --------------------------------------------------  

9.7.2.4. Bahwa terkait penerapan persyaratan ini, 

dalam proses penyelidikan Terlapor I 

menjelaskan sebagai berikut: ---------------------  

34 Pertanyaan Apa pertimbangan diterapkan 
persyaratan 95% pada total 
kapasitas tangki? 

Jawaban Alasan lifting operasi dan 
keamanan, karena jadwal 
lifting yang tidak pasti. Jika 
jadwal lifting tidak jadi, 
perusahaanmasih dapat 
menampung produksi crude 
oil, karena apabila sampai 
terjadi tank top CNOOC harus 
mematikan produksi, yang 
mana proses start up nya 
kembali sangat sulit. 

9.7.2.5. Bahwa Terlapor I menyatakan tidak pernah 

menghitung biaya yang akan dikeluarkan oleh 

CNOOC SES Ltd bila persyaratan teknis tangki 
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tersebut diubah menjadi pada 98% kapasitas 

total tangki di luar tangki slop. -------------------  

35 Pertanyaan Apakah bila spesifikasi 
dinaikkan menjadi 98% 
berpengaruh pada harga yang 
harus dibayarkan oleh 
CNOOC? 

Jawaban Tidak pernah menghitung 
seperti itu 

9.7.2.6. Bahwa bila alasan Terlapor I 

mempersyaratkan pada 95% kapasitas total 

tangki di luar tangki slop adalah karena faktor 

safety. Terlapor I tidak dapat memberi 

penjelasan mengapa diperbolehkan kapal 

dengan single skin atau single hull untuk bisa 

mengikuti pelelangan ini. --------------------------  

36 Pertanyaan Apabila syarat 95% pada 
kapasitas tangki karena 
terkait dengan faktor safety, 
mengapa CNOOC menetapkan 
persyaratan single hull? 

Jawaban Kami tidak ikut menyusun 
spesifikasi namun dalam 
spesifikasi teknis yang 
diajukan pada saat 
perencanaan tidak diminta 
secara khusus single hull. 

9.7.2.7. Bahwa Terlapor I menjelaskan kapal dengan 

kapasitas pada 95% kapasitas total tangki di 

luar tangki slop untuk kondisi saat ini bisa 

beroperasi di Cinta Terminal, namun untuk 

kondisi saat lelang dilaksanakan tidak bisa. ---  

47 Pertanyaan Apakah kapal dengan 750.000 
barel di 98% dapat 
mengerjakan pekerjaan 
sebagaimana spesifikasi yang 
diminta oleh CNOOC? 

Jawaban Kondisi sekarang bisa untuk 
Temporary. 

9.7.2.8. Bahwa terkait dengan hal ini, Saksi 

menjelaskan bahwa penyebab Saksi tidak 

memasukkan dokumen penawaran dalam 

lelang tersebut adalah karena tidak memiliki 
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dan tidak dapat menyediakan kapal dengan 

spesifikasi yang diminta Terlapor I. --------------  

28 Pertanyaan Batas akhir adalah 11 Maret 
2015 dan yang memasukkan 
Cuma 2? 

Jawaban Saat tender ada spesifikasi 
yang diminta dalam RFP 
yang tidak bisa dipenuhi 
kapal kami yaitu kapasitas 
kapalnya, kapal kami 
Galunggung. Saat 
dipersyaratkan adalah 
750.000 – 850.000 di 
kapasitas 95% exclude slope 
tank. 
Kapal kami dengan kondisi 
tersebut tidak ada satu pun 
yang masuk spesifikasinya. 

9.7.2.9. Bahwa Saksi juga menjelaskan apabila 

persyaratan kapasitas tangki ini diubah 

menjadi pada 98%-100% kapasitas total tangki 

maka Saksi bisa berpartisipasi dalam 

pelelangan ini. ---------------------------------------  

29 Pertanyaan Tidak bisa memenuhi 
persyaratam 750.000 – 
850.000 barel atau 
persyaratan maksimal 
pengisian di 95% kapasitas 
tangki? 

Jawaban Bahwa bila ditentukan 98-
100% kapal kami masuk  

9.7.2.10. Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada 

umumnya persyaratan terkait kapasitas tangki 

ini selalu ada di angka 98%, hal ini berlaku 

umum pada lelang-lelang serupa yang pernah 

diikuti Saksi sebelumnya. -------------------------  

31 Pertanyaan Apa ada perusahaan lain 
dalam tender sebelumnya 
yang mempersyaratkan di 
95% ? 

Jawaban Setahu kami umumnya 
dipersyaratkan maksimal di 
98% kapasitas tangki. 

9.7.2.11. Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa pada 

umumnya kapasitas tangki kapal yang tertera 

dalam identitas kapal (Form Q88) untuk jenis 
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kapal seperti kapal yang dilelangkan ini adalah 

98%. ---------------------------------------------------  

32 Pertanyaan IMO itu apa mengatur secara 
spesifik 98%? 

Jawaban Format Q88 itu adalah 
identitas kapal, umumnya 
tercantum kapasitas tangki 
adalah 98%. 

9.7.2.12. Bahwa terkait dengan kewajaran penerapan 

persyaratan 95% ini Saksi menjelaskan, 

bahwa FSO seperti ini bisa dibuat atau 

dibangun dari awal atau dilakukan konversi 

terhadap kapal yang ada. --------------------------  

37 Pertanyaan Apa FSO ini tidak mengikuti 
keumumannya? 

Jawaban FSO bukan tanker, ini hanya 
tempat penampungan. 
Sebenarnya ini bisa dibuat 
sesuai permintaan dan 
kebutuhan kalau seperti itu 
membutuhkan waktu yang 
lama, namun ada alternative 
kedua yaitu mengkonversi 
kapal yang sudah ada yang 
dipasaran menjadi FSO. 

9.7.2.13. Bahwa menurut Saksi bila persyaratan 

kapasitas tangki ini diberlakukan On Delivery 

maka kapal milik Saksi dapat dikonversi 

terlebih dahulu. -------------------------------------  

39 Pertanyaan Apa dimungkinkan bila diberi 
kesempatan kapal jenis 
Aframax dengan kapasitas 
750 ribu di 98%, dapat 
diubah menjadi 95%?  

Jawaban Secara teknis bisa, tapi tidak 
pada saat waktu tender, 
kami bisa memenuhi 
spesifikasi tersebut saat 
delivery. 
750 ribu di 98% bisa 
dikonversi 750 ribu di 95% 
tetapi tidak saat tender 
dilakukan, bisa dilakukan 
saat delivery. 

9.7.2.14. Bahwa Saksi menjelaskan mengapa pada 

akhirnya tetap tidak memasukkan dokumen 

penawaran yaitu terkait bukti-bukti identitas 

kapal yang melekat pada kapal yang tidak 
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memungkinkan Saksi memasukkan 

penawaran bila persyaratan tetap 95%. ---------  

40 Pertanyaan Kalau dimungkinkan untuk 
konversi, mengapa bapak 
tidak melakukan 
penawaran? 

Jawaban Persyaratan 95% bukti 
otentiknya ada tonnage 
sertificate, gross akta, dan 
dokumen kapal yang 
disahkan oleh Biro Klasifikasi 
dan pemerintah. 
Pada saat berlangsungnya 
tender batasan menyediakan 
adalah saat tender, kapal 
kami tidak ada yang 95%, 
kecuali di syarat tender tidak 
diminta dan hanya perlu 
dibuktikan oleh kami pada 
saat delivery kami mampu 
menyediakan kapal yang di 
95%. 

9.7.2.15. Bahwa Saksi juga menjelaskan terkait 

perbedaan antara Floating Storage Tanker 

(FSO) dan Temporary Storage Tanker (TST). ----  

47 Pertanyaan Apa beda FSO dan TST? 
Karena ada dua tender yang 
berbeda di lapangan yang 
sama 

Jawaban FSO dan TSP berdasarkan 
SIKOM Hubla itu berbeda 
notasi. 
 
Implikasinya adalah 
peraturan yang berbeda, 
sehingga syarat-syaratnya 
yang mengikuti notasi itu 
berbeda. FSO tidak punya 
main engine sedangkan 
motor tanker ada engine. 
 
Seperti yang kami jelaskan 
FSO itu customize, jadi saat 
untuk menyediakan FSO 
harus disesuaikan dengan 
kebutuhan pengguna FSO 
tersebut, sedangkan 
temporary storage tanker 
(TST) adalah kapal tangker 
yang difungsikan jadi FSO 
namun notasinya adalah 
motor tanker.  

9.7.2.16. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa motor tanker 

dapat diubah menjadi FSO. -----------------------  
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48 Pertanyaan Bisakah motor tangker 
diubah jadi FSO? 

Jawaban Bisa, tender ini adalah 
seperti itu jadi kami 
menawarkan motor tangker 
untuk dijadikan FSO. 
Motor tanker (TST) bila 
diubah jadi FSO maka engine 
nya dikunci, kalau mau 
berlayar lagi harus ada ijin 
dari SIKOM (HUBLA). 

9.7.2.17. Bahwa dalam proses lelang, Saksi pada 

akhirnya menyampaikan kepada Terlapor I 

tidak ikut berpartisipasi dalam pelelangan. ----  

51 Pertanyaan Setelah bapak tidak 
memasukkan dokumen 
penawaran, apa yang 
dilakukan panitia? 

Jawaban Kami memberitahukan kami 
mundur, karena pekerjaan 
sia-sia karena kami tahu 
tidak akan menang karena 
tidak bisa memenuhi 
spesifikasi yang diminta. 

9.7.2.18. Bahwa bila dilihat di tengah pasar, Saksi 

menjelaskan hanya ada 1 (satu) kapal yang 

bisa memenuhi persyaratan 95% tersebut 

yaitu kapal Lentera Bangsa namun kapal 

tersebut meledak pada tahun 2011. -------------  

54 Pertanyaan Apakah saudara mengetahui 
ada kapal di pasar Indonesia 
yang dapat memenuhi 
spesifikasi yang diminta 
untuk cinta terminal? Apakah 
juga mengetahui mengenai 
kapal Federal 2? 

Jawaban Itu yang di widuri yaitu 
lentera bangsa, dulu di 
widuri ada FSO dan meledak 
tahun 2011. Karena butuh 
penampungan maka SKK 
Migas dihubungi dan mereka 
akan menyewa temporary, 
dan mereka sewa selama 
satu tahun dan diperpanjang 
tiap tahun. Saat FSO sudah 
ditenderkan dan menang, 
kami baru tahu mengenai 
Federal 2. Saat mengkonversi 
Federal 2 ini delivery-nya 
mundur, dan galunggung 
yang disewa maka 
diperpanjang tiap tahunnya. 
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9.7.2.19. Bahwa terkait dengan permasalahan ini, Saksi 

menjelaskan bahwa pernah menanyakan hal 

tersebut pada Terlapor I. --------------------------  

9.7.2.20. Bahwa Saksi menanyakan pada Terlapor I 

pada saat proses klarifikasi dan tercatat pada 

Clarification Form. -----------------------------------  

16 Pertanyaan Apa yang ditanyakan ABPL 
kepada panitia? 

Jawaban Ada pertanyaan kepada 
panitia lelang yang ada dalam 
Fax kami tanggal 9 Februari 
2015 yang berisi terkait 
masalah tidak mungkin ada 
tangki yang berkapasitas 
750.000-850.000 barel pada 
kapasitas tangki 95%. 
Sedangkan standar desain 
kapal pengangkut crude oil di 
dunia usaha pelayaran ada 
beberapa criteria kapal di 
dunia adalah sebagai berikut: 
1. VLCC 2.000.000 Barel 

2. Suezmax 1.000.000 Barel 

3. Aframax 700.000 Barel 

4. Medium Range 250.000 – 

300.000 Barel 

5. General Purpose 100.000 

Barel 

Spesifikasi kapal yang diminta 
oleh panitia yaitu ukuran 
750.000 – 850.000 dan itu 
berada ditengah-tengah 
ukuran Suezmax dan Aframax, 
sehingga tidak ada kapal yang 
dapat memenuhi persyaratan 
tersebut. 
Pertanyaan kedua kami 
adalah tentang persyaratan 
teknis dengan mengunci 
persyaratan minimum 750.000 
Barel pada 95% kapasitas 
tangki, padahal lazimnya 
seluruh dunia adalah kargo 
selalu dimuat sampai level 
98% kapasitas tangki dan itu 
dapat dilihat dari beberapa 
persyaratan tender sejenisnya 
seperti di pertamina, Conoco 
Philip, medco dan lain-lain 
yang semuanya tidak pernah 
mempersyaratkan 95% tapi 
selalu mempersyaratkan 98%. 
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9.7.2.21. Bahwa Saksi menjelaskan untuk kapal 

pengangkut crude oil yang membedakan 1 

(satu) kapal dengan kapal lainnya adalah 

kapasitas tangkinya. -------------------------------  

17 Pertanyaan Apakah untuk kapal 
pengangkut crude oil desain 
nya berdasarkan tangkinya? 

Jawaban Yang membedakan antara 
satu jenis kapal dengan jenis 
kapal lain adalah kapasitas 
tangkinya. 

9.7.2.22. Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi, tidak 

pernah ada tender yang serupa dengan jenis 

pekerjaan tender a quo yang mempersyaratkan 

mengenai kapasitas tangki pada 95%. ----------  

19 Pertanyaan Pernahkah ABPL sebelumnya 
mengikuti tender FSO dengan 
syarat kapasitas tangki di 
95%?  

Jawaban Tidak pernah dan tidak ada 
yang mempersyaratkan 
sebelumnya. 

9.7.2.23. Bahwa Saksi menyatakan bahwa desain 

sebuah kapal merupakan standar, jadi bila 

ditentukan kapasitas 750,000 bbls di 98% 

kapasitas tangki maka desain tangki pasti 

98%. ---------------------------------------------------  

22 Pertanyaan Apakah 98% atau 95% 
kapasitas tangki tersebut 
mempengaruhi jumlah barel 
nya? 

Jawaban Tidak. Kalau desain kapal 
memang sudah ditentukan, 
misalnya 750.000 di 98%, 
maka kapasitas tangki 
memang di desain di 98%.  

9.7.2.24. Bahwa menurut Saksi, secara spesifikasi 

desain kapal tidak mungkin dilakukan 

modifikasi terhadap kapasitas tangki sebuah 

kapal dari 98% menjadi 95%. ---------------------  
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23 Pertanyaan Mungkinkah kapal dengan 
kapasitas 98% 
diubah/dimodifikasi menjadi 
kapasitas 95%? 

Jawaban Tidak mungkin dilakukan 
secara spesifikasi design 
kapal apalagi produksi kapal 
saat ini tidak ada yang di 
design single hull. Kapal 
kami adalah double hull 
sedangkan kapal pemenang  
lelang adalah single hull. Jika 
syarat volume minyak yang 
diangkut seluruhnya harus 
masuk 95% dari kapasitas 
tangki maka hal tersebut 
tidak dapat dilakukan pada 
kapal dengan double hull. 
Sebagai informasi kapasitas 
minyak yang akan diangkut 
adalah 750.000-900.000 
barel. 

9.7.2.25. Bahwa menurut Saksi, hambatan bagi Saksi 

adalah bukan di jumlah minyak yang dapat 

diangkut dalam tangki namun syarat 95% 

kapasitas tangki. ------------------------------------  

30 Pertanyaan Yang menghambat 
persyaratan ABPL itu syarat 
750.000 – 850.000 atau 
syarat kapasitas tangkinya 
95%? 

Jawaban Syarat kapasitas tangki 95%. 
Kalau syarat 750.000 – 
850.000 di 98% bisa dipenuhi 
oleh beberapa kapal – kapal 
yaitu, Mt Fortune Villa, Mt 
Galunggung, Mt SC Champion 
apabila dipersyaratkan di 
98% kapasitas tangki, bila di 
95% kapasitas tangki tidak 
ada yang memenuhi 
persyaratan panitia. 

9.7.3. Tentang Persyaratan Triple Burner Boiler -------------------  

9.7.3.1. Bahwa menurut Terlapor I, spesifikasi kapal 

FSO yang diinginkan untuk lelang ini adalah 

salah satunya memiliki 2 (dua) unit Triple 

Burner Boiler. ----------------------------------------  

9.7.3.2. Bahwa Terlapor I, syarat tersebut tercantum 

dalam spesifikasi yang disepakati dengan SKK 
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Migas berdasarkan notulen rapat tertanggal 06 

Maret 2013. ------------------------------------------  

15 Pertanyaan Spesifikasi teknis dalam 
notulen rapat tanggal 6 Maret 
2013 mengacu pada poin 15 
bisa saudara jelaskan arti 
kalimat pada poin 15 
tersebut? 

Jawaban Bahwa poin 15 tersebut 
menjelaskan, Kapal yang 
ditawarkan oleh peserta 
tender eksisting tangker 
boilernya boleh diubah 
menjadi triple fuel firing 
dimana boiler tersebut harus 
bisa memproses bahan bakar 
yakni gas,diesel ataupun 
crude oil atau menyediakan 
unit triple fuel firing boiler 
yang baru (menambah boiler 
baru). 

9.7.3.3. Bahwa menurut Terlapor I, terkait jumlah 

boiler yang diminta untuk FSO adalah 

sebanyak 2 (dua) unit salah satunya 

tercantum dalam poin 29 hasil klarifikasi. -----  

16 Pertanyaan Apakah dalam hasil 
klarifikasi poin no. 29 
membahas triple burner? 

Jawaban Di exhibit A1 Bid dokumen 
Bahwa persyaratannya 
diminta 2 unit boiler triple 
burner. Sedangkan 
pertanyaan PT Sillo pada 
poin 29 apakah boleh 
menyediakan 1 saja? kami 
menjawab harus 2. 
 
Bahwa dalam Annex 17 tidak 
disebutkan jumlahnya 
namun berdasarkan 
dokumen Exibit A1 yang 
menjadi acuan jawaban kami 
pada proses klarifikasi harus 
ada 2 unit triple burner boiler. 
Dokumen Exibit A1 
merupakan dokumen yang 
disetujui SKK Migas pada 
dokumen persertujuan 
tentang lelang. 

9.7.3.4. Bahwa menurut Terlapor I, boiler yang dimiliki 

FSO 114 merupakan kapal milik pemenang 

hanya 1 (satu) unit. ---------------------------------  
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17 Pertanyaan Apakah PT Sillo mempunyai 
triple burner? 

Jawaban Bahwa Kapal PT. Silo hanya 
mempunyai satu triple burner 

9.7.3.5. Bahwa menurut Terlapor I, boiler yang 

eksisting di FSO 114 hanya 1 (satu) dengan 

boiler back up dual triple firing. -------------------  

18 Pertanyaan Kenapa PT Sillo menanyakan 
hal itu? apakah tidak punya 
back up triple burner boiler? 

Jawaban Bahwa yang eksisting hanya 
1 boiler triple burner di kapal 
FSO 114 dan back up yang 
dimiliki Sillo menggunakan 
dual fuel system burner 

9.7.3.6. Bahwa terkait dengan hal ini, Saksi 

menyatakan kemungkinan terjadinya 

prakualifikasi ulang adalah permasalahan 

pengalaman pengoperasian triple burner. -------  

14 Pertanyaan Apa panitia menjelaskan 
mengapa ada PQ ulang? 

Jawaban Kami lupa alasannya, tapi 
semua peserta yang ikut 
diwajibkan untuk mengulang 
submit dokumen. 
Tapi kemungkinan karena 
triple burner, karena tidak 
semua pemilik kapal 
mempunyai pengalaman 
terkait triple burner. 
Tanggal 25 Oktober ada 
informasi terkait pengalaman 
pengoperasian triple burner 
(3 bahan bakar), saat itu 
kami rapat dengan manajer 
apakah kapal kita bisa triple 
burner dan dari manajernya 
bisa digunakan. Tapi 
Galunggung ini sampai last 
minute tidak bisa 
menyediakan bukti bisa 
mengoperasikan triple burner, 
tapi kami pernah 
mengoperasikan triple burner 
di kapal galunggung, tapi 
untuk kapal lain. 
Kami meyakini ada 
perubahan persyaratan 
tender, sehingga peserta 
harus mensubmit dokumen 
kembali. 
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 Namun ada isu terkait triple 
burner yang harus 
disebutkan dalam 
pengalaman kami. 

9.7.3.7. Bahwa terkait dengan hal ini, Saksi 

menyatakan bahwa boiler adalah salah satu 

item yang dapat dikonversi untuk pekerjaan 

terkait. ------------------------------------------------  

35 Pertanyaan Apakah saudara mengetahui 
hal hal yang boleh dikonversi 
sebagaimana dipersyaratkan 
dalam dokumen RKS secara 
teknis? 

Jawaban Dalam pelelangan ini 
terdapat hal hal yang dapat 
dikonversi dari kapal 
diantaranya adalah: 
1. Helikopter deck dapat 

dirubah; 

2. Memperbaiki main riding 

crane; 

3. Metering untuk mengatur 

minyak yang masuk; 

4. Boiler gas dapat 

dikonversi. 

9.7.3.8. Bahwa menurut Saksi, boiler yang 

dipersyaratkan dalam lelang ini adalah 2 (dua) 

unit. ---------------------------------------------------  

36 Pertanyaan Apakah Saudara mengetahui 
mengenai persyaratan Boiler 
secara teknis yang diatur 
dalam RKS? Dan apakah 
persyaratan tersebut telah 
dipenuhi oleh perusahaan 
saudara dalam mengikuti 
pelelangan? 

Jawaban Bahwa boiler yang 
dipersyaratkan dalam RKS 
adalah harus terdapat 2 
Boiler. Dan Perusahaan kami 
telah memenuhi persyaratan 
tersebut dalam Kapal Fortune 
Villa yang kami tawarkan. 

Jawaban Bahwa Boiler Triple Burner 
Fuel System telah dilengkapi 
pada kapal yang kami 
tawarkan. 

9.7.3.9. Bahwa terkait dengan hal ini, PT Sillo 

Maritime Perdana membenarkan bahwa FSO 
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114 memang hanya memiliki 1 (satu) unit 

Triple Fuel Firing Boiler. ----------------------------  

34 Pertanyaan Jelaskan mengenai boiller, 
dalam dokumen pengadaan 
diminta dua boiler triple 
burner, faktanya hanya ada 
satu boiler saja, apakah betul 
seperti itu? 

Jawaban Betul, bahwa di FSO114 
hanya ada satu boiler triple 
burner dan back-upnya dua 
dual burner. Dual burner 
back up ini ada di engine 
room sehingga apabila 
dikonversi memiliki resiko 
yang tinggi karena 
menggunakan gas. Kami 
sampaikan kepada Cnooc 
tidak diperlukan dua triple 
burner karena selama 11 
tahun beroperasi hanya 
sekali terjadi down dan itu 
hanya 10 jam. Kemudian 
apabila opsinya ditaruh 
diatas dek berdampingan 
dengan main triple burner 
yang ada maka akan 
menutupi jalur evakuasi. 

9.7.3.10. Bahwa PT Sillo Maritime Perdana menyatakan 

bahwa perubahan spesifikasi terkait boiler ini 

terjadi setelah adanya penandatanganan LOA 

(Letter of Appointment). -----------------------------  

34 Pertanyaan Lebih dulu mana tanda 
tangan kontrak atau 
perubahan spec boiler? 

Jawaban Lebih dulu tanda tangan 
kontrak. 

9.7.4. Tentang Larangan Mengarahkan Spesifikasi Teknis ------  

9.7.4.1. Bahwa Terlapor I diduga telah mengarahkan 

spesifikasi teknis kapal yang akan dilelangkan 

kepada kapal FSO 114 milik Terlapor II sejak 

mulai tahapan persiapan atau perencanaan 

lelang. -------------------------------------------------  

9.7.4.2. Bahwa spesifikasi teknis dalam RFP yang 

diarahkan Terlapor I pada kapal milik Terlapor 

II yang menghambat pelaku usaha lain untuk 

mengikuti lelang terkait adalah persyaratan 
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mengenai kapasitas tangki 750.000-850.000 

bbls pada 95% kapasitas total tangki di luar 

tangki slop. -------------------------------------------  

9.7.4.3. Bahwa dugaan ini dapat dibuktikan dengan 

adanya surat yang dikirimkan oleh Terlapor I 

kepada SKK Migas Nomor OPER/S177/XII-

2013 tanggal 20 Desember 2013 yang 

ditandatangani oleh Bapak Perkasa 

Sinagabariang yang menjabat sebagai Vice 

President Operation CNOOC. ----------------------  

9.7.4.4. Bahwa dalam surat Nomor OPER/S177/XII-

2013 tanggal 20 Desember 2013 terdapat 

kalimat yang berbunyi sebagai berikut: ---------  

A. Penetapan spesifikasi teknis FSO untuk 

Pengadaan Jasa ini ditetapkan 

berdasarkan pengalaman operasi FSO di 

area SES selama empat puluh (40) tahun 

yang menunjukkan spesifikasi teknis saat 

ini adalah yang terbaik dari segi teknis, 

operasi, safety dan komersial. Spesifikasi 

teknis ini member kesempatan yang sama 

kepada para Rekanan Pengadaan/bidder 

yang akan menyediakan FSO yang sudah 

siap pakai ataupun yang masih 

memerlukan pekerjaan konversi. ------------  

9.7.4.5. Bahwa terkait dengan dugaan pengarahan 

spesifikasi teknis kapal ini, Terlapor I 

membenarkan dalam penyusunan dokumen 

spesifikasi teknis kapal yang akan ditenderkan 

diarahkan atau mengacu pada kapal FSO 114.  

9.7.5. Tentang Addendum Kontrak ----------------------------------  

9.7.5.1. Bahwa penandatanganan surat penunjukkan 

pemenang tender (Letter of Tender Winner 

Appoinment) dan kontrak kerja antara Terlapor 
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I dan Terlapor II dilaksanakan pada tanggal 20 

November 2015. -------------------------------------  

9.7.5.2. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, 

dilakukan addendum kontrak pada bulan Juni 

2016. --------------------------------------------------  

35 Pertanyaan Perubahan pada RKS ini, 
disepakati pada saat kapan? 

Jawaban Kira-kira pada bulan Juni 
2016, setahu saya harus 
mendapat persetujuan dari 
SKK. Setahu saya sudah 
dapat persetujuan SKK. 

9.7.5.3. Bahwa menurut Telapor II, hal-hal teknis yang 

disepakati oleh Terlapor I dan Terlapor II 

untuk dilakukan perubahan dalam kontrak 

adalah terkait: ---------------------------------------  

1. Jumlah “triple fuel system” boiler menjadi 

hanya 1 (satu). ----------------------------------  

2. Jumlah Metering Skid. -------------------------  

3. Crane. --------------------------------------------  

40 Pertanyaan Apakah ada hal substansial 
lain yang diamandemen 
selain boiler? 

Jawaban Ada. 
Yang diamandemen selain 
boiler adalah metering skid, 
bahwa terjadi kesalahan 
jumlah stream yang diminta 
oleh panitia di dalam tender. 
Bahwa dibagian lain 
dokumen tender diminta 4 
tapi dibagian lain diminta 5. 
Pada proses amandemen hal 
ini diubah menjadi 4. 
Hal lain yaitu mengenai crane 
yang diminta oleh panitia itu 
API RP2C, yaitu API RP2C 
tidak menyebutkan 
detailnya, hanya API RP2C 
tidak berikut dengan speknya 
hanya disebutkan  API  RP2C 
yang bisa menjangkau 
semuanya. Berdasarkan 
hasil amandemen kami tetap 
memasang crane API RP2C 
dengan kapasitas angkut 15 
ton menggantikan salah satu 
derrick yang ada diatas 
kapal. 
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9.7.5.4. Bahwa terkait hal ini, Terlapor I menyatakan 

bahwa dimungkinkan terjadinya addendum 

dalam hal spesifikasi teknis namun sudah 

bukan kewenangan dari Panitia. -----------------  

46 Pertanyaan Apakah bisa dilakukan 
perubahan setelah 
selesainya tender?  

Jawaban Bisa, terkait addendum 
namun untuk tender ini diluar 
kewenangan dari tender 
committee. 

9.7.5.5. Bahwa terkait hal ini, SKK Migas menyatakan 

bahwa dimungkinkan terjadinya perubahan 

spesifikasi teknis setelah penandatanganan 

kontrak terutama apabila terjadi perubahan 

kebutuhan. -------------------------------------------  

9 Pertanyaan Apakah dimungkinkan 
merubah spesifikasi teknis 
setelah kontrak ? 

Jawaban Jika perubahan spesifikasi 
dilakukan setelah kontrak 
masih dimungkinkan karena 
adanya perubahan 
kebutuhan. 
Jika perubahan spesifikasi 
dilakukan sebelum kotrak 
maka tidak boleh dilakukan  

9.8. Bahwa Persekongkolan Vertikal yang dilakukan dalam perkara 

a quo, dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti dokumen, 

pengakuan Terlapor dan keterangan para Saksi mulai dari 

proses perencanaan tender hingga proses tender berakhir yang 

dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, dengan cara-cara 

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------  

9.8.1. Terlapor I mengarahkan spesifikasi teknis kapal kepada 

kapal milik Terlapor II.  -----------------------------------------  

9.8.1.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait 

pengarahan spesifikasi kapal mulai dari proses 

perencanaan sebagaimana telah dijabarkan di 

atas dapat dibuktikan bahwa Terlapor I 

dengan sadar menyatakan dan mengakui 

bahwa mengarahkan spesifikasi teknis kapal 
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yang dilelangkan kepada kapal milik Terlapor 

II. ------------------------------------------------------  

9.8.1.2. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

adanya surat yang dikirimkan oleh Terlapor I 

kepada SKK Migas Nomor OPER/S177/XII-

2013 tanggal 20 Desember 2013 yang 

ditandatangani oleh Bapak Perkasa 

Sinagabariang yang menjabat sebagai Vice 

President Operation CNOOC. ----------------------  

9.8.1.3. Bahwa dalam surat tersebut terdapat bagian 

yang menyatakan bahwa “Penetapan 

spesifikasi teknis FSO untuk Pengadaan Jasa 

ini ditetapkan berdasarkan pengalaman 

operasi FSO di area SES selama empat puluh 

(40) tahun yang menunjukkan spesifikasi teknis 

saat ini adalah yang terbaik dari segi teknis, 

operasi, safety dan komersial. Spesifikasi 

teknis ini memberi kesempatan yang sama 

kepada para Rekanan Pengadaan/bidder yang 

akan menyediakan FSO yang sudah siap pakai 

ataupun yang masih memerlukan pekerjaan 

konversi”. ---------------------------------------------  

9.8.1.4. Bahwa yang dimaksud dengan kalimat 

“spesifikasi teknis saat ini adalah yang terbaik 

dari segi teknis, operasi, safety dan komersial” 

adalah merujuk kepada kapal FSO 114 yang 

merupakan kontraktor incumbent di lapangan 

Cinta Terminal sejak tahun 2004. ---------------  

9.8.1.5. Bahwa Terlapor I juga dengan sengaja 

mengabaikan larangan mengenai pengarahan 

dalam bentuk apapun yang tertuang di dalam 

PTK 007 Revisi 2 yang merupakan dasar 

pelaksanaan bagi lelang a quo. -------------------  

9.8.1.6. Bahwa Terlapor I juga menyatakan tidak ada 

pengecualian dalam bentuk apapun di dalam 
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PTK 007 Revisi 2 terkait larangan pengarahan 

spesifikasi. -------------------------------------------  

9.8.1.7. Bahwa dengan perbuatan Terlapor I yang 

sengaja mengarahkan spesifikasi teknis kapal, 

mengakibatkan terciptanya hambatan bagi 

calon peserta lain untuk dapat mengikuti 

pelelangan a quo. -----------------------------------  

9.8.1.8. Bahwa hambatan yang dimaksud adalah 

persyaratan yang sangat spesifik yang 

mengarah kepada kapal FSO 114 milik 

Terlapor II yaitu mengenai kapasitas tangki 

750.000-850.000 bbls pada 95% kapasitas 

total tangki di luar tangki slop. -------------------  

9.8.1.9. Adanya hambatan ini diakui oleh para Saksi 

yang menyatakan tidak memiliki dan tidak 

dapat menemukan kapal untuk disewa dengan 

spesifikasi yang diminta oleh Terlapor I 

sehingga memutuskan untuk tidak 

memasukkan dokumen penawaran dalam 

pelelangan ini. ---------------------------------------  

9.8.1.10. Bahwa karena adanya hambatan ini hanya 

terdapat 2 (dua) peserta yang bisa 

memasukkan dokumen penawaran yaitu 

Terlapor II (PT Sillo Maritime Perdana) dan PT 

Buana Listya Tama, Tbk. --------------------------  

9.8.1.11. Bahwa faktanya kapal MT Texas Star yang 

diajukan oleh PT Buana Listya Tama, Tbk 

adalah kapal berbendera asing dan pada saat 

proses lelang masih terikat kontrak kerja di 

laut Karibia. ------------------------------------------  

9.8.1.12. Bahwa hal ini menunjukkan tidak tersedianya 

kapal dengan spesifikasi yang diminta Terlapor 

I di dalam negeri selain kapal FSO 114 milik 

Terlapor II yang juga merupakan incumbent di 

Cinta Terminal. --------------------------------------  
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9.8.1.13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di 

atas, dapat dibuktikan Terlapor I dengan 

sengaja dan sadar telah mengarahkan 

spesifikasi teknis kapal yang dilelangkan 

kepada kapal FSO 114 milik Terlapor II. --------  

9.8.2. Terlapor I sengaja memfasilitasi Terlapor II terkait 

persyaratan teknis Triple Firing System Boiler. -------------  

9.8.2.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait 

kewajiban penyediaan 2 (dua) unit “triple fuel 

system” yang telah dijabarkan di atas dapat 

dibuktikan bahwa Terlapor I sengaja 

memfasilitasi Terlapor II untuk tetap lolos 

tahapan evaluasi teknis dan memenangkan 

pelelangan. -------------------------------------------  

9.8.2.2. Bahwa bentuk fasilitas yang dimaksud adalah 

terkait persyaratan bagi peserta lelang yang 

wajib menyediakan 2 (dua) unit “triple fuel 

system” boiler. ---------------------------------------  

9.8.2.3. Bahwa kewajiban ini tertera pada: ---------------  

RFP: Envelope 1 - Administration And Technical 

Proposal, poin 1.3. Exhibit A – General Scope Of 

Work, Exhibit A1 tentang Scope Of Work Of 

FSO, Article 5 tentang FSO Facility, Article 5.1. 

General, Article 5.1.4 Upgrade Work poin 44 

yang berbunyi “Owner shall provide two (2) 

units “triple fuel system” boilers one for daily 

use and another unit as a back up boiler”. ------  

9.8.2.4. Bahwa kewajiban penyediaan 2 unit “triple fuel 

system” boiler ini juga dikuatkan dengan 

jawaban Terlapor I atas pertanyaan Terlapor II 

yang meminta untuk menyediakan hanya 1 

unit “triple fuel system” boiler dalam tahap 

klarifikasi, dimana jawaban Terlapor I kepada 

Terlapor II pada poin 29 adalah “OWNER 

shallprovide two (2) units “triple fuel system” 
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boilers one for daily use and another unit as a 

back up boiler”. --------------------------------------  

9.8.2.5. Bahwa bila dilihat dari isi kalimat tersebut di 

atas “Owner shall provide” yang dapat 

diartikan bahwa pemilik kapal harus 

menyediakan 2 unit “triple fuel system” boilers, 

menunjukkan bahwa aturan ini bersifat wajib 

untuk dipenuhi oleh peserta tender atau 

dalam hal ini adalah pemilik kapal. -------------  

9.8.2.6. Bahwa faktanya Terlapor II tidak mampu 

menyediakan 2 unit boiler sebagaimana yang 

diminta dan diwajibkan berdasarkan RFP yang 

dibuat oleh Terlapor I. ------------------------------  

9.8.2.7. Bahwa terkait fakta ini, Terlapor I dan Terlapor 

II telah mengakui bahwa “triple fuel system” 

boiler yang dapat disediakan oleh Terlapor II 

pada FSO 114 hanyalah 1 (satu) unit. ----------  

9.8.2.8. Bahwa Terlapor I tetap meloloskan Terlapor II 

dalam proses evaluasi teknis dan menjadikan 

Terlapor II sebagai pemenang dalam 

pelelangan tersebut. --------------------------------  

9.8.2.9. Bahwa hal ini dikuatkan dengan bukti 

dokumen Minutes Of Meeting For Bid 

Evaluation Administration and Technical poin 6 

yang berbunyi “Bidder shall fulfill the technical 

requirements as stipulated in “Annex 17” of 

Exibit A1 Scope Of Work of FSO Completed with 

the required supporting documents”. -------------  

9.8.2.10. Bahwa Terlapor I dalam kolom penilaian 

Minutes Of Meeting For Bid Evaluation 

Administration and Technical poin 6 tersebut 

memberikan penilaian “PASS” bagi Terlapor II.  

9.8.2.11. Bahwa berdasarkan PTK 007 Revisi 2, Bab XI 

tentang Tahapan dan Tata Cara Pelelangan 
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Umum, Poin 9.5 tentang Evaluasi Teknis 

disebutkan: ----------------------------------------------------  

9.5.1 Panitia tender dalam melakukan evaluasi 

teknis harus mengacu pada tata cara 

evaluasi dan kriteria/faktor-faktor yang 

ditetapkan pada dokumen tender. --------  

9.8.2.12. Bahwa aturan mengenai penyediaan 2 (dua) 

unit “triple fuel system” tercantum di dalam 

RFP sebagaimana dijelaskan pada poin C di 

atas, merupakan bagian dari tata cara evaluasi 

dan kriteria/faktor-faktor yang ditetapkan 

pada dokumen tender sebagaimana dimaksud 

pada poin K. ---------------------------------------------------  

9.8.2.13. Bahwa berdasarkan PTK 007 Revisi 2, Bab XI 

tentang Tahapan dan Tata Cara Pelelangan 

Umum, Poin 9.5.9 tentang Penawaran tidak 

lulus/diskualifikasi teknis apabila tidak 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: --------  

9.5.9.5 Tidak memenuhi persyaratan teknis 

dan/atau ketentuan lain seperti yang 

dipersyaratkan dalam dokumen 

tender. --------------------------------------  

9.8.2.14. Bahwa seharusnya pelelangan ini dinyatakan 

gagal karena berdasarkan PTK 007 Revisi 2, 

BAB XI tentang Tahapan dan Tata Cara 

Pelelangan Umum, Poin 18 tentang Pelelangan 

Gagal disebutkan bahwa: --------------------------  

18.1 Pelelangan dinyatakan gagal apabila: -----  

18.1.8 Pada tahap evaluasi penawaran ---  

18.1.8.4 Pelaksanaan  evaluasi 

tender terbukti tidak 

sesuai dengan 

ketentuan dokumen 

tender dan pedoman ini.  
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9.8.2.15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan aturan di 

dalam PTK 007 Revisi 2 yang menjadi 

pedoman pelaksanaan tender ini tersebut di 

atas maka dapat dibuktikan bahwa Terlapor I 

mengabaikan aturan yang dibuatnya sendiri 

dan tetap meloloskan Terlapor II yang tidak 

mampu menyediakan 2 (dua) unit “triple fuel 

system” boiler pada tahap evaluasi teknis 

dalam rangka memenangkan Terlapor II pada 

pelelangan terkait. ----------------------------------  

9.8.3. Bahwa unsur mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender dalam perkara a quo terpenuhi 

berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan di atas 

yaitu dalam bentuk pengarahan spesifikasi teknis kapal 

yang akan ditenderkan oleh Terlapor I kepada kapal 

milik Terlapor II mulai dari proses perencanaan sampai 

dalam proses tender dalam bentuk fasilitasi yang 

diberikan Terlapor I kepada Terlapor II terkait 

persyaratan teknis Triple Firing System Boiler. ---------------  

9.8.4. Bahwa dampak terjadinya tindakan persekongkolan 

vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II 

secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha 

tidak sehat dalam proses tender a quo karena 

merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum 

yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau 

setidak-tidaknya mengurangi tingkat persaingan dalam 

tender tersebut. -------------------------------------------------  

9.9. Tentang Unsur Pihak Lain ---------------------------------------------  

Pihak lain dalam perkara a quo adalah Terlapor I yaitu CNOOC 

South East Sumatera (SES) yang diwakili oleh Panitia selaku 

pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PS2137135R–

Charter Hire of One (1) Unit Floating Storage Offloading for Cinta 

Terminal. ------------------------------------------------------------------  

10. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan 
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Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang 

dihadiri oleh Investigator, Terlapor I dan Terlapor II. Terlapor I dan 

Terlapor II belum dapat memberikan Daftar Saksi dan Ahli secara 

tertulis dan meminta perpanjangan waktu (vide bukti A13, A14, A15, 

A16, dan vide bukti B2). ----------------------------------------------------------  

11. Bahwa Majelis Komisi memberikan perpanjangan Batas Waktu 

Penyerahan Tanggapan serta Daftar Nama Saksi dan/atau Ahli dan 

lampiran alat bukti kepada para Terlapor selambat-lambatnya hari 

Rabu, tanggal 29 Maret 2017 (vide bukti B2). --------------------------------  

12. Bahwa sampai dengan Batas Waktu Penyerahan Tanggapan serta 

Daftar Nama Saksi dan/atau Ahli dan lampiran alat bukti yang 

diberikan Majelis Komisi selambat-lambatnya hari Rabu, tanggal 29 

Maret 2017, Panitera perkara a quo telah menerima Tanggapan dan 

lampiran alat bukti serta Daftar Saksi dan Ahli dari Terlapor I dan  

Terlapor II. --------------------------------------------------------------------------  

13. Menimbang bahwa dalam tanggapannya, Terlapor I dan Terlapor II, 

menyatakan menolak dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh 

Investigator (vide bukti TI.4 dan TII.5). -----------------------------------------  

14. Menimbang bahwa Terlapor I (CNOOC SES Ltd) menyerahkan 

Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya 

berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti TI.4): -------------------------------  

14.1. Bahwa Terlapor I bermaksud mengadakan tender pengadaan 

kapal Floating Storage Offloading (FSO) untuk digunakan 

sebagai fasilitas tangki penyimpan minyak yang diproduksi dan 

sebagai fasilitas pengiriman (offloading) minyak ke kapal 

penerima. Untuk kepentingan tersebut, Terlapor I mengusulkan 

spesifikasi teknis dan sudah mendapat persetujuan atas kapal 

FSO yang dimaksud dalam perkara a quo dari Satuan Kerja 

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

(SKK Migas). --------------------------------------------------------------  

14.2. Bahwa untuk kepentingan di atas, Terlapor I kemudian 

mengirimkan usulan rencana lelang kepada SKK Migas.  

Selanjutnya, dilaksanakan beberapa kali rapat antara Terlapor 

I dengan SKK Migas. Dalam beberapa kali rapat, SKK Migas 

meminta penegasan terkait alasan Terlapor I akan 
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menggunakan spesifikasi kapal yang sudah digunakan selama 

40 (empat puluh) tahun dalam bentuk kapal FSO, hal mana 

dikarenakan Terlapor juga memiliki pengalaman selama 2 (dua) 

tahun di wilayah operasi lain yang mengoperasikan sistem 

operasi tandem menggunakan Temporary Storage Tanker (TST).  

14.3. Bahwa atas pertanyaan SKK Migas tersebut, Terlapor I 

kemudian mengirimkan surat Nomor OPER-S-177-XII-2013 

tanggal 20 Desember 2013 kepada SKK Migas untuk 

menegaskan dan/atau mengkonfirmasi bahwa Terlapor I akan 

menggunakan spesifikasi atau sistem FSO karena sudah 

terbukti handal selama 40 (empat puluh) tahun dan tidak akan 

menggunakan spesifikasi yang lain seperti sistem tandem 

dengan TST (vide bukti TI.5). ------------------------------------------  

14.4. Bahwa di dalam surat tersebut pada intinya Terlapor I 

menyampaikan bahwa sistem FSO memiliki lebih banyak 

memberikan keuntungan bagi operasi bisnis Terlapor I karena 

FSO lebih baik dari segi teknis, operasi, safety dan komersial. -  

14.4.1. Teknis: FSO memiliki peralatan lebih lengkap dari TST.  

14.4.2. Operasi: FSO memungkinkan untuk loading dan 

discharge dari tangki yang sama. ---------------------------  

14.4.3. Safety: FSO memiliki landing boat, helipad yang 

meningkatkan keamanan bagi operasi maupun bagi 

personal. --------------------------------------------------------  

14.4.4. Komersial: FSO lebih murah biaya per hari karena 

tidak membutuhkan bahan bakar solar untuk 

menjalankan boiler dengan menggunakan gas yang 

dimanfaatkan dari gas buang (flare). -----------------------  

14.5. Bahwa selain itu, ditegaskan pula bahwa proses lelang dengan 

menggunakan spesifikasi yang diusulkan memberikan 

kesempatan yang sama kepada para Rekanan 

Pengadaan/Bidder yang akan menyediakan FSO yang sudah 

siap pakai ataupun yang masih memerlukan pekerjaan 

konversi. ------------------------------------------------------------------  

14.6. Bahwa dalam LDP, Investigator pada intinya menyatakan 

Terlapor I telah mengarahkan spesifikasi teknis kapal kepada 

kapal milik Terlapor II mulai dari proses perencanaan tender, 



 

 
-41 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

hal ini salah satunya merujuk pada persyaratan mengenai 

kapasitas tangki 750.000-850.000 bbls pada 95% kapasitas 

total tangki di luar tangki slop. Selain itu, Investigator juga 

menyatakan bahwa Terlapor I telah melanggar PTK 007 Revisi 

2. Pendapat Investigator tersebut dapat dilihat pada angka 5 

halaman 14 sampai dengan 23 LDP dan angka 11.2.1 halaman 

32 sampai dengan 34 LDP. --------------------------------------------  

14.7. Bahwa Terlapor I dengan tegas menolak seluruh dalil yang 

disampaikan oleh Investigator dalam LDP terkait spesifikasi 

teknis kapal sebagaimana dimaksud tersebut di atas.  

Penolakan Terlapor I didasari alasan-alasan sebagai berikut: ---  

14.7.1. Bahwa perlu Terlapor I jelaskan dan nyatakan secara 

tegas, bahwa Terlapor I tidak pernah memiliki niat 

dan/atau berusaha dan/atau telah melakukan tindakan 

yang mengarahkan penetapan spesifikasi teknis kapal 

kepada kapal milik Terlapor II sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Investigator. ---------------------------------  

14.7.2. Bahwa persyaratan teknis berupa kapasitas tangki 

750.000–850.000 bbls pada 95% adalah murni 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana Terlapor I 

jelaskan di atas terlebih pada pertimbangan keamanan 

(safety) saat operasi serta untuk mengamankan 

produksi agar apabila kapal tanker pembeli terlambat 

untuk mengambil minyak mentah (crude oil) dari 

Floating Storage Offloading (FSO) yang berada di wilayah 

operasi Terlapor I, maka Terlapor I masih memiliki 

ruang dan waktu agar dapat menampung minyak hasil 

produksinya untuk menghindari tangki FSO penuh 

(tank top). Apabila tangki dalam kondisi tank top, 

aktifitas produksi Terlapor I harus dihentikan (stop 

production). Hal ini berpotensi mengakibatkan kerugian 

besar bagi Terlapor I dan mengganggu target produksi 

minyak nasional karena selain target produksi tidak 

tercapai, biaya untuk mengaktifkan kembali (restart-up) 

satu sumur produksi sangat besar yaitu mencapai ± 
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USD 300,000.00 per sumur. Dalam catatan Terlapor I, 

pada tahun 2014 pernah terjadi hampir tank top ketika 

menggunakan Kapal Temporary Storage Tanker (TST) MT 

Bull Sulawesi sehingga pada saat itu Terlapor I atas 

persetujuan SKK Migas harus menurunkan produksi 

(curtailment) (vide bukti TI.7) dan hal tersebut 

merugikan Terlapor I dan juga mempengaruhi target 

produksi Minyak Mentah Nasional. Selain untuk 

menjaga daya tampung produksi, safety factor juga 

sangat diperlukan agar tidak meluber saat tank top tidak 

terkendali yang dapat mengakibatkan polusi terhadap 

lingkungan hidup. ----------------------------------------------  

14.7.3. Bahwa persyaratan mengenai kapasitas tangki yaitu 

750.000–850.000 bbls pada 95% tidak dapat 

diasumsikan sebagai persyaratan yang mengarah 

kepada kapal FSO 114 milik Terlapor II, karena pada 

faktanya, Terlapor II bukan satu-satunya peserta tender 

yang dapat menyediakan kapal dengan persyaratan 

yang diminta oleh Terlapor I. PT Buana Listya Tama, 

Tbk. menawarkan KM Texas Star dan lulus sampai 

tahap evaluasi komersial. Selain kapal FSO 114 dan KM 

Texas Star, pada faktanya, terdapat kapal lain yang 

memiliki kapasitas tangki 750.000–850.000 bbls pada 

95% yang tersedia di pasar dunia. Kapal dengan 

spesifikasi tersebut di antaranya adalah 1) Kapal Stena 

Arctica, 2) Kapal Advantage Anthem, 3) Kapal Ligurian 

Sea, 4) Kapal Seamagic, 5) Kapal Minerva Libra dan 

masih banyak lagi kapal-kapal lain yang mempunyai 

kapasitas tangki yang disyaratkan dalam tender a quo 

(sumber: OCIMF–Oil Companies International Maritime 

Forum) (vide bukti TI.8, TI.9, TI.10, TI.11 dan TI.12). -----  

14.7.4. Bahwa  persyaratan kapasitas tangki 750.000-850.000 

bbls pada 95% telah sesuai dengan peraturan Badan 

Klasifikasi Indonesia (BKI) tahun 2013, Volume III Rules 
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for Machinery Installations section 15 B 7.4.2 yang 

berbunyi: ---------------------------------------------------------  

The high level alarm is to be set at no less than that 

corresponding to 95% of tank capacity, and before the 

overfill alarm level is reached. The overfill alarm is to be 

set so that it will activate early enough to allow the crew 

in charge of the transfer operations to stop the transfer 

before the tank overflows” (vide bukti TI.13). ---------------  

14.7.5. Bahwa dalil investigator yang menyatakan persyaratan 

kapasitas tangki 750.000–850.000 bbls pada 95% pada 

saat tahapan penyerahan dokumen tender (on bid 

submission) telah menghambat pelaku usaha lain untuk 

mengajukan penawaran tender adalah tidak beralasan. 

Hal mana dikarenakan hal-hal sebagai berikut: -----------  

14.7.5.1. Bahwa pada faktanya, terdapat 2 (dua) peserta 

yang bisa memasukkan dokumen penawaran 

yaitu Terlapor II (PT Sillo Maritime Perdana) 

dan PT Buana Listya Tama, Tbk. Dimana 

kedua peserta tender tersebut lulus sampai 

tahap evaluasi komersial. -------------------------  

14.7.5.2. Bahwa pada faktanya, tidak ada satupun 

peserta tender yang menggunakan haknya 

untuk melakukan protes terhadap persyaratan 

tender yang telah disyaratkan oleh panitia 

tender. Dimana hak mengajukan protes 

tersebut diberikan dan diatur di dalam 

Pedoman Tata Kerja Pengadaan Barang dan 

Jasa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (PTK 

007). ---------------------------------------------------  

14.7.6. Bahwa  terkait persyaratan tender berupa bendera kapal 

yang harus berbendera Indonesia, dapat Terlapor I 

informasikan dan jelaskan sebagaimana berikut: ---------  

14.7.6.1. Bahwa peserta tender tidak terbatas pada 

pelaku usaha yang memiliki kapal berbendera 

Indonesia. Pada saat tahapan penyerahan 
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dokumen tender (on bid submission), peserta 

tender diperbolehkan mengajukan tanker 

walaupun tanker tersebut masih berbendera 

asing. Namun demikian, kapal tersebut harus 

diubah menjadi berbendera Indonesia pada 

saat dilakukan penyerahan FSO (on delivery). 

Hal ini untuk membuka peluang seluas-

luasnya kepada seluruh peserta tender untuk 

dapat mengikuti tender (vide bukti TI.14). ------  

14.7.6.2. Bahwa untuk diketahui, MT Texas Star yang 

ditawarkan oleh PT Buana Listya Tama Tbk. 

pada saat pemasukan dokumen (on 

submission) merupakan kapal berbendera 

asing. Oleh panitia tender, KM Texas Star pun 

dinyatakan lulus sampai tahap evaluasi 

komersial. Hal mana dikarenakan persyaratan 

kapal berbendera Indonesia harus dipenuhi 

pada saat penyerahan (on delivery) dan bukan 

pada saat pemasukan dokumen (on 

submission). ------------------------------------------  

14.7.6.3. Bahwa terkait dengan fakta terdapat kapal 

yang masih terikat kontrak dengan pihak lain, 

perlu Terlapor I tegaskan bahwa Terlapor I 

mensyaratkan kepada semua peserta tender, 

termasuk namun tidak terbatas pada MT 

Texas Star yang masih terikat kontrak di laut 

Caribia, bahwa kapal harus tersedia pada 

tanggal yang telah ditentukan. -------------------  

14.8. Bahwa dari seluruh uraian dan penjelasan di atas, maka dapat 

disimpulkan 3 (tiga) hal, yakni: ---------------------------------------  

14.8.1. Persyaratan tender dengan kapasitas tangki FSO 

750.000–850.000 bbls pada 95% pada saat tahapan 

penyerahan dokumen tender (on bid submission) adalah 

persyaratan yang normal, telah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan bukan persyaratan yang 
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mengada-ada dan juga tidak mengarah kepada Terlapor 

II. ------------------------------------------------------------------  

14.8.2. Bahwa persyaratan spesifikasi kapasitas tangki 

750.000–850.000 bbls pada 95% pada saat tahapan 

penyerahan dokumen tender (on bid submission) tidak 

hanya dimiliki oleh kapal Terlapor II, namun terdapat 

beberapa kapal lain yang memiliki spesifikasi yang 

memenuhi syarat yang ditentukan oleh panitia tender 

dalam kasus a quo. ---------------------------------------------  

14.8.3. Bahwa peserta tender tidak terbatas pada pelaku usaha 

yang dapat menyediakan kapal berbendera Indonesia. 

Peserta tender dapat mengajukan penawaran dengan 

kapal berbendera asing saat pemasukan dokumen (on 

submission), namun kapal berbendera asing tersebut 

harus berbendera Indonesia pada saat dilakukan 

penyerahan FSO (on delivery). --------------------------------  

14.8.4. Bahwa persyaratan kapasitas tangki 750.000–850.000 

bbls pada 95% tahapan penyerahan dokumen (on bid 

submission) dan kapal harus berbendera Indonesia saat 

dilakukan penyerahan FSO (on delivery) terbukti tidak 

menghambat pelaku usaha lain untuk mengajukan 

dokumen penawaran tender. ---------------------------------  

14.9. Bahwa dalam LDP, Investigator menyatakan Terlapor I sengaja 

memfasilitasi Terlapor II untuk tetap lolos tahapan evaluasi 

teknis dan memenangkan lelang. Bentuk fasilitas yang 

dimaksud adalah terkait persyaratan bagi peserta lelang yang 

wajib menyediakan 2 (dua) unit “triple fuel system boilers”. 

Dimana pada saat pendaftaran, Terlapor II hanya dapat 

menyediakan 1 unit. Hal tersebut dapat dilihat pada uraian 

angka 6 halaman 23 sampai dengan 27 LDP dan uraian unsur 

persekongkolan angka 11.2.2 halaman 34 sampai dengan 36 

LDP.  ------------------------------------------------------------------------  

14.10. Bahwa Terlapor I menyatakan dengan tegas menolak seluruh 

dalil yang disampaikan oleh Investigator dalam LDP 
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sebagaimana pada bagian tersebut di atas. Hal ini didasarkan 

pada alasan-alasan sebagai berikut: ---------------------------------  

14.10.1. Bahwa triple fuel system boiler yang disyaratkan 

adalah 2 (dua) unit. Perlu dijelaskan bahwa fungsi 

dari triple fuel system boiler adalah sebagai sumber 

tenaga listrik yang dihasilkan dari pembakaran 3 

jenis bahan bakar yaitu solar, minyak mentah (crude 

oil), dan gas. Kebutuhan operasi terkait dengan triple 

fuel system boiler adalah 1 (satu) unit untuk 

dioperasikan dan 1 (satu) unit sebagai cadangan, 

apabila 1 (satu) unit yang sedang dioperasikan 

mengalami gangguan. Sebagai informasi, perbedaan 

antara triple fuel system boiler dengan dual fuel 

system boiler adalah sebagai berikut: --------------------  

14.10.1.1. Triple fuel system boiler: sumber bahan 

bakar yang digunakan ada 3 (tiga) jenis 

pilihan yaitu solar, minyak tanah (crude 

oil), atau gas; sedangkan --------------------  

14.10.1.2. Dual fuel system boiler: sumber bahan 

bakar yang digunakan ada 2 (dua) jenis 

pilihan yaitu solar dan minyak mentah 

(crude oil). --------------------------------------  

14.10.2. Bahwa persyaratan terkait 2 (dua) unit triple fuel 

system boilers pada tender di tahapan penyerahan 

dokumen (on bid submission) hanya disyaratkan 

Surat Pernyataan dari peserta tender. Di mana dalam 

surat pernyataan tersebut peserta harus menyatakan 

kesanggupan untuk menyediakan 2 unit triple fuel 

system boilers pada saat penyerahan FSO (on 

delivery). -------------------------------------------------------  

14.10.3. Bahwa Terlapor II sebagai salah satu peserta tender 

dinyatakan lulus pada tahapan evaluasi teknis (pass) 

karena Terlapor II menyampaikan surat pernyataan 

yang dimaksud di dalam dokumen tender (vide bukti 

TI.15). ----------------------------------------------------------  
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14.10.4. Bahwa pada LDP halaman 35 sampai dengan 36 poin 

(c), (h), (i), (j), (l), dan (n) Investigator kurang teliti 

dalam melihat tender dokumen. Investigator 

menafsirkan bahwa syarat untuk menyediakan 2 

(dua) unit triple fuel system boilers adalah pada saat 

penyerahan dokumen tender (on bid submission), 

padahal persyaratan dalam tender dokumen peserta 

tender harus menyediakan 2 (dua) unit triple fuel 

system boilers pada saat FSO diserahkan (on delivery) 

dan bukan pada saat dilakukan penyerahan dokumen 

tender (on bid submission) (vide bukti TI.14). -----------  

14.10.5. Bahwa dari seluruh uraian sebagaimana tersebut di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa argumentasi 

Investigator yang menyatakan Terlapor I sengaja 

memfasilitasi Terlapor II untuk tetap lolos tahapan 

evaluasi teknis dan memenangkan lelang adalah tidak 

benar dan tidak berdasar. ----------------------------------  

14.10.6. Bahwa faktanya, setiap peserta tender diberikan 

kesempatan dan fasilitas yang sama untuk memenuhi 

persyaratan menyediakan 2 (dua) unit triple fuel 

system boilers pada saat FSO diserahkan (on delivery) 

dan bukan pada saat tahapan penyerahan dokumen 

tender (on bid submission). ---------------------------------  

14.11. Bahwa dalam LDP, Investigator berpendapat bahwa addendum 

(seharusnya amandemen) kontrak yang ditandatangani oleh 

Terlapor I dan Terlapor II adalah untuk perubahan pada RKS 

dan merupakan indikator telah terjadinya persekongkolan 

tender antara Terlapor I dan Terlapor II. Hal ini dapat dilihat 

dalam argumentasi bagian 8 halaman 28 sampai dengan 30 

LDP.  ------------------------------------------------------------------------  

14.12. Bahwa Terlapor I nyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil 

yang disampaikan oleh Investigator dalam LDP sebagaimana 

pada bagian tersebut di atas. Hal ini didasarkan pada alasan-

alasan sebagai berikut: -------------------------------------------------  

14.12.1. Bahwa amandemen dilakukan di luar proses tender 

yaitu pada tahapan implementasi kontrak. -------------  
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14.12.2. Bahwa amandemen tersebut merupakan Perubahan 

Lingkup Kerja (PLK) yang diperbolehkan dan diatur di 

dalam Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai 

Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor PTK-

007/SKKO0000/2015/S0, Buku kedua tentang 

Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa (“PTK 007”) BAB 

XII angka 4.4.7, halaman 197, angka 4.4.11.2 

halaman 199 dan angka 4.4.13 halaman 199 yang 

mengatur bahwa: --------------------------------------------  

Angka 4.4.7 hal. 197 PTK 007 -----------------------------  

“PLK dan/atau PJWK harus dilengkapi dengan 

justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta 

dilengkapi dokumen terkait dan disetujui oleh Pejabat 

Berwenang KKKS”. ------------------------------------------  

Angka 4.4.11.2 hal. 199 PTK 007 -------------------------  

“Untuk pelaksanaan PLK yang disebabkan karena 

aspek teknis/operasional berdasarkan justifikasi 

tertulis dari fungsi teknis KKKS dan persetujuan teknis 

dari fungsi teknis terkait di SKK Migas, namun harus 

tetap memperhatikan batasan nilai persetujuan 

otorisasi pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku”.  

Angka 4.4.13 halaman 199 PTK 007 ---------------------  

“PLK dilanjutkan dengan amandemen Kontrak dan 

ditandatangani oleh para pihak yang menandatangani 

Kontrak.” ------------------------------------------------------  

14.12.3. Bahwa amandemen kontrak dilakukan karena alasan 

teknis dan keamanan. Dimana pada saat dry-docking 

FSO 114 yang salah satu pekerjaanya adalah 

penambahan triple fuel system boiler, Badan 

klasifikasi kapal (“Class”) RINA–Registro Italiano 

Navale tidak mengizinkan FSO 114 untuk 

memodifikasi triple fuel system boiler yang sudah ada, 

yang berada di kamar mesin. Tidak diperbolehkannya 

hal tersebut karena pertimbangan safety dan tidak 
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diperkenankan untuk menambah triple fuel system 

boiler di atas deck karena keterbatasan ruang deck 

dan menghalangi jalur evakuasi emergency. Didasari 

atas alasan tersebut sehingga FSO 114 

mengoperasikan 1 (satu) unit triple fuel system boiler 

dan satu unit dual fuel system boiler sebagai back up 

(vide bukti TI.16). --------------------------------------------  

14.12.4. Bahwa dengan demikian, ketika triple fuel system 

boiler tidak dapat berfungsi dan FSO 114 harus 

mengoperasikan dual fuel system boiler, maka biaya 

bahan bakar berupa solar akan ditanggung oleh 

Terlapor II, sehingga tidak menimbulkan kerugian 

pada Terlapor I (vide bukti TI.17).-------------------------  

14.12.5. Bahwa dengan gagalnya Terlapor II untuk 

menyediakan 2 (dua) unit triple fuel system boiler, 

maka Terlapor I meminta Terlapor II untuk 

menurunkan harga sewa FSO 114 (vide bukti TI.17). -  

14.12.6. Bahwa terdapat PLK terkait dengan triple fuel system 

boiler, Terlapor I telah mendapatkan persetujuan yang 

dituangkan dalam berita acara rapat tanggal 21 Maret 

2016 dan 30 Mei 2016 (vide bukti TI.18 dan TI.19). ---  

14.12.7. Bahwa apabila PLK dan amandeman tidak dilakukan, 

maka hal ini mengakibatkan kontrak akan batal demi 

hukum. Dimana konsekuensi dari batalnya kontrak 

tersebut adalah Terlapor I harus memperpanjang 

penggunaan Temporary Storage Tanker (TST) yang 

akan menimbulkan beberapa resiko sebagai berikut: -  

14.12.7.1. Biaya operasi yang lebih besar. Dimana 

dari hasil penghitungan Terlapor I 

terdapat selisih sebesar ± USD 

6.000,00/hari (vide bukti TI.20). -----------  

14.12.7.2. Aspek keselamatan: FSO dirancang 

untuk penggunaan jangka panjang 

sehingga fasilitas penunjang keselamatan 

lebih baik dan lengkap dibandingkan 
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dengan TST. Fasilitas tersebut 

diantaranya: -----------------------------------  

a. Landing boat yang membuat transfer 

orang lebih aman, sementara pada 

TST menggunakan personal basket 

yang diangkat menggunakan keran 

angkut (crane); dan ----------------------  

b. Pada FSO terdapat fasilitas helipad 

untuk keperluan saat kondisi 

emergency dan dukungan operasi 

sehingga meningkatkan keselamatan 

bagi operasi maupun personel. --------  

14.12.8. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, maka 

telah terbukti bahwa amandemen yang dibuat antara 

Terlapor I dan Terlapor II bukan merupakan 

perubahan pada RKS dan tidak dapat dijadikan 

indikator telah terjadinya persekongkolan tender 

antara Terlapor I dan Terlapor II. Hal mana 

dikarenakan amandemen tersebut dilakukan di luar 

proses tender dan telah sesuai dengan BAB XII angka 

4.4.7, halaman 197, angka 4.4.11.2 dan angka 4.4.13 

halaman 199 PTK 007.--------------------------------------  

14.13. Bahwa terkait pertanyaan Investigator yang menanyakan 

tentang pengaruh jika spesifikasi teknis dinaikkan menjadi 

98% (Halaman 15 huruf e LDP), dapat Terlapor I jelaskan 

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------  

Bahwa apabila spesifikasi kapasitas tangki dinaikkan menjadi 

750.000–850.000 bbls pada 98%, maka hal tersebut akan 

berpotensi mengakibatkan 2 (dua) kemungkinan, yakni: ---------  

14.13.1. Tangki penuh (tank top) -------------------------------------  

Khusus muatan cair (fluida, seperti Crude Oil) secara 

alamiah akan memuai pada kondisi temperatur 

tertentu sehingga harus disediakan free surface. Jika 

terjadi tangki penuh (tank top), maka Terlapor I harus 

menghentikan beberapa sumur produksi dimana hal 
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ini akan mengganggu target produksi minyak 

nasional dan Terlapor I sebagai Kontraktor Kontrak 

Kerja Sama. Disamping kerugian produksi, kerugian 

lain akan timbul pada saat sumur produksi yang 

dimatikan akan kembali dihidupkan (restart-up) 

dimana biaya menghidupkan sumur untuk kembali 

berproduksi adalah sebesar ± USD 300.000 per 

sumur. ---------------------------------------------------------  

14.13.2. Over Flow------------------------------------------------------  

Bahwa jika spesifikasi kapasitas tangki dinaikkan 

menjadi 750.000–850.000 bbls pada 98%, hal ini 

akan memperbesar potensi terjadinya keadaan over 

flow. Oleh karenanya safety factor sangat diperlukan 

agar tidak terjadi over flow yang dapat mengakibatkan 

polusi terhadap lingkungan hidup. -----------------------  

14.14. Bahwa penjelasan terkait diperbolehkannya kapal dengan 

single skin atau single hull untuk mengikuti pelelangan 

(halaman 15 huruf f LDP), dapat Terlapor I tanggapi sebagai 

berikut: --------------------------------------------------------------------  

Bahwa syarat pada 95% kapasitas total tangki adalah factor 

safety terkait dengan tank top dan gangguan produksi serta 

lingkungan hidup. Mengenai faktor safety terkait dengan single 

skin/single hull, Terlapor I dalam syarat teknisnya 

memperbolehkan peserta untuk memasukkan single 

skin/single hull dengan pertimbangan bahwa: ---------------------  

14.14.1. Penggunaan single hull di perairan Indonesia 

diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor KM 66 tahun 2005 tentang 

Ketentuan Pengoperasian Kapal Tangki Minyak 

Lambung Tunggal (Single Hull) (vide bukti TI.21). ------  

14.14.2. FSO yang digunakan merupakan FSO statis (tidak 

bergerak), sehingga tidak ada potensi bertabrakan 

dengan kapal lain, dan--------------------------------------  

14.14.3. Wilayah operasi Terlapor I merupakan daerah 

terbatas terlarang yang tidak dapat dilalui dengan 
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bebas oleh kapal-kapal selain yang dioperasikan oleh 

Terlapor I. (Bukti daerah Terbatas Terlarang yang 

ditetapkan oleh Menteri ESDM) (vide bukti TI.22). -----  

14.15. Bahwa salah satu saksi menjelaskan bahwa pada umumnya 

kapasitas tangki kapal yang tertera dalam identitas kapal (Form 

Q88) untuk jenis kapal yang dilelangkan adalah sebesar 98% 

(Halaman 17 huruf k LDP). Terkait hal tersebut dapat Terlapor I 

jelaskan: -------------------------------------------------------------------  

Bahwa Form Q88 adalah standard form produk/output dari 

INTERTANKO (International Tanker Owner Association/asosiasi 

pemilik kapal tanker internasional) sebagai organisasi para 

pemilik tanker yang dibuat untuk memudahkan proses 

sewa/beli di antara sesama pelaku usaha di dunia tanker. Jadi 

form Q88 bukan merupakan aturan resmi yang dikeluarkan 

oleh IMO (International Marine Organization) sebagaimana yang 

ditafsirkan oleh Saksi. Sehingga IMO dan form Q88 tidak ada 

keterkaitannya satu sama lain dan tidak memiliki kekuatan 

hukum apa pun (vide bukti TI.23 dan TI.24). -----------------------  

14.16. Bahwa salah satu Saksi yang diperiksa oleh Investigator 

menyatakan bahwa boiler yang dipersyaratkan dalam lelang a 

quo adalah 2 (dua) unit boiler triple burner dan perusahaan 

Saksi telah memenuhi persyaratan tersebut dalam Kapal 

Fortune Villa yang Saksi tawarkan kepada Terlapor I (Halaman 

26 huruf h LDP). Terhadap keterangan Saksi, dapat Terlapor I 

tanggapi sebagai berikut: -----------------------------------------------  

14.16.1. Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa 

Kapal Fortune Villa mempunyai triple fuel system 

boiler sebagaimana dipersyaratkan dalam RKS adalah 

tidak benar/patut diduga merupakan keterangan 

palsu. Faktanya pada saat tender dalam perkara a 

quo dilakukan, Fortune Villa sedang digunakan 

sebagai TST oleh Terlapor I, sehingga Terlapor I 

mengetahui secara pasti spesifikasi kapal Fortune 

Villa (vide bukti TI.25). --------------------------------------  

14.16.2. Bahwa faktanya kapal Fortune Villa tidak pernah 

ditawarkan oleh satupun peserta tender dalam kasus 

a quo. ----------------------------------------------------------  
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14.17. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 yang merupakan ketentuan yang bersifat “Rule of 

Reason”. Dimana pengertian rule of reason adalah suatu 

tindakan atau kegiatan ekonomi tidak secara otomatis 

dinyatakan bersalah apabila tidak berakibat terganggunya 

persaingan usaha. Dalam menyusun dan menegakkan 

kebijakan persaingan usaha, dibutuhkan analisa yang cukup 

untuk dapat menarik kesimpulan apakah suatu perbuatan, 

dapat dikategorikan pelanggaran atau illegal. Untuk dapat 

menganalisa hal tersebut di butuhkan, kecakapan, dan data 

yang cukup untuk melakukan analisa ekonomi maupun 

hukum dalam konteks persaingan usaha. Dengan perkataan 

lain, melalui pendekatan rule of reason, apabila suatu 

perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, 

maka pencari fakta harus mempertimbangkan dan 

menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat 

persaingan, dan apakah perbuatan itu tidak adil. Dapat di 

katakan bahwa “rule of reason” atau “de minimis rule” lebih 

memfokuskan kepada melihat akibat yang dimunculkan dari 

suatu perbuatan yang dilakukan. Argumentasi yang perlu 

dipertimbangkan antara lain adalah pada aspek ekonomi, 

keadilan, efisiensi, perlindungan terhadap golongan ekonomi 

tertentu, dan fairness. Kekurangmampuan dalam memahami 

data dan teori ekonomi, mengakibatkan serangkaian keputusan 

yang kurang tepat dan tidak konsisten. -----------------------------  

14.18. Bahwa dari seluruh uraian dan dasar hukum yang telah 

Terlapor I sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------  

14.18.1. Bahwa penentuan spesifikasi teknis persyaratan 

tender berupa 750.000–850.000 bbls pada 95% on bid 

submission terbukti bukan merupakan tindakan 

mengarahkan spesifikasi teknis kapal kepada kapal 

milik Terlapor II. Faktanya, persyaratan yang dibuat 

tersebut merupakan persyaratan yang normal, telah 

berdasar hukum dan bukan persyaratan yang 

mengada-ada. Selain itu, terdapat beberapa kapal lain 
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yang memiliki spesifikasi yang sama dengan 

persyaratan tersebut dan tersedia di pasar dunia. -----  

14.18.2. Bahwa Terlapor I tidak terbukti memfasilitasi Terlapor 

II untuk tetap lolos tahapan evaluasi teknis dan 

memenangkan lelang. Faktanya, setiap peserta tender 

diberikan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk 

mengajukan dokumen tender dengan membuat 

pernyataan kesediaan untuk menyediakan 2 (dua) 

unit triple fuel system boilers pada saat FSO 

diserahkan (on delivery) dan kepada semua peserta 

diberikan waktu yang sama selama 12 bulan untuk 

melakukan konversi (penambahan/perubahan 

peralatan) terhadap kapal yang ditawarkan. ------------  

14.18.3. Bahwa Terlapor I tidak terbukti memfasilitasi Terlapor 

II untuk tetap lolos tahapan evaluasi teknis dan 

memenangkan lelang. Faktanya, setiap peserta tender 

diberikan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk 

mengajukan dokumen tender walaupun kapal 

tersebut masih berbendera asing, karena syarat 

berbendara Indonesia adalah pada saat FSO 

diserahkan (on delivery). ------------------------------------  

14.18.4. Bahwa Terlapor I tidak terbukti memfasilitasi Terlapor 

II untuk tetap lolos tahapan evaluasi teknis dan 

memenangkan lelang. Faktanya, ada beberapa 

persyaratan teknis yang diminta oleh Terlapor I yang 

tidak ada sebelumnya di FSO 114 dimana saat itu 

FSO 114 sebagai incumbent. -------------------------------  

14.18.5. Bahwa amandemen kontrak yang ditandatangani oleh 

Terlapor I dan Terlapor II adalah bukan merupakan 

bentuk perubahan RKS tender. Faktanya, 

amandemen dilakukan di luar proses tender yaitu 

pada tahapan implementasi kontrak telah sesuai 

dengan BAB XII angka 4.4.7, halaman 197, angka 

4.4.11.2 dan angka 4.4.13 halaman 199 PTK 007. ----  

14.18.6. Bahwa proses perencanaan dan pelaksaan tender 

terbukti tidak menghambat pelaku usaha lain untuk 

mengajukan dokumen penawaran tender. Faktanya: 
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1) terdapat pelaku usaha lain yang dapat memenuhi 

persyaratan tersebut, dan 2) tidak ada satupun 

peserta tender yang menggunakan haknya untuk 

melakukan protes terhadap persyaratan tender yang 

disyaratkan oleh panitia tender. --------------------------  

14.19. Bahwa dari seluruh uraian di atas, maka dengan demikian 

dapat disimpulkan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam proses Pengadaan Barang 

dan Jasa Nomor PS2137135R-Charter Hire of One (1) Unit 

Floating Storage Offloading for Cinta Terminal tidak terbukti dan 

oleh karenanya dengan tegas kami menolak dugaan 

pelanggaran sebagaimana disampaikan oleh Investigator di 

dalam LDP. ---------------------------------------------------------------  

14.20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis 

Komisi berkenan untuk memutuskan dengan putusan sebagai 

berikut: merekomendasikan untuk tidak perlu dilakukan 

Pemeriksaan Lanjutan dalam Dugaan Pelanggaran Pasal 22 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan 

Barang dan Jasa Nomor PS2137135R–Charter Hire of One (1) 

Unit Floating Storage Offloading for Cinta Terminal. ----------------  

14.21. Bahwa apabila Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo 

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo 

et bono). -------------------------------------------------------------------  

15. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Sillo Maritime Perdana) menyerahkan 

Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya 

berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti TII.5): ------------------------------  

15.1. Bahwa perlu Terlapor II uraikan bahwa kekeliruan penerapan 

hukum dalam segenap uraian Laporan a quo semata-mata 

disebabkan kegagalan Investigator dalam memetakan pokok 

permasalahan dalam Laporan a quo, adapun hal tersebut dapat 

dilihat sejak awal Investigator telah kurang cermat memahami 

proses tender Kapal FSO 114. Adapun dalam kualifikasi 

terdapat 2 (dua) macam pembedaan persyaratan jika dilihat 

dari segi waktu pemenuhannya. Pembedaan yang dimaksud 

adalah terdapat 2 (dua) macam persyaratan yang harus 

dipenuhi peserta Tender Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 
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PS2137135R–Charter Hire of One (1) unit Floating Storage 

Offloading for Cinta Terminal (untuk selanjutnya disebut 

sebagai “Tender a quo”), yaitu sebagai berikut ----------------------  

15.1.1. Persyaratan yang harus telah terpenuhi pada saat 

penyerahan dokumen persyaratan tender (on bid 

submission); dan -----------------------------------------------  

15.1.2. Persyaratan yang mana semua persiapan termasuk 

modifikasi, pemugaran, perubahan, pengujian, 

sertifikasi, persetujuan, dan semua pekerjaan lainnya 

yang diperlukan untuk memenuhi spesifikasi Fasilitas 

Floating Storage Offloading (FSO) menurut ketentuan 

Charter Hire of One (1) unit Floating Storage Offloading 

for Cinta Terminal termasuk komisioning dan 

mobilisasi harus telah dipenuhi dan diselesaikan pada 

saat fasilitas FSO harus memulai operasinya (“on 

delivery”). -------------------------------------------------------  

15.2. Bahwa proses tender a quo akan Terlapor II jelaskan secara 

singkat dalam skema sebagai berikut: -------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3. Bahwa proses tender diawali dengan tahap prakualifikasi, yang 

selanjutnya dengan Tender, Negosiasi, Letter of Award, dan 

Konversi FSO. Adapun persyaratan Tender pengadaan FSO 

ditetapkan oleh Terlapor I melalui Exhibit–A (Scope of Work),  

Prakualifikasi I 

 

21 Juli 2014 – 

Penyerahan 
Dokumen 

Prakualifikasi 

 

2 Juli 2014 – 

Pertemuan 

Prakualifikasi 

Prakualifikasi II 

 

31 Oktober 2014 

– Penyerahan 
Dokumen 

Prakualifikasi 

 

24 Oktober 2014 

– Pertemuan 

Prakualifikasi 

Tender I Nomor 

PS2137135 

 

11 Maret 2015 – 
Penyerahan 

Dokumen Tender 

 

22 Oktober 2015 

– Pertemuan 

Prebid meeting 

Re-Tender 

Nomor 

PS2137135R 

 
27 Maret 2015 

– Penyerahan 

Dokumen 

Tender  

 
 

Negosiasi 
 

29 Juli 2015 – 6 

November 2015 

Negosiasi  Harga 

dilakukan antara 

Terlapor I dengan 
PT BLT & PT 

SMP. 

 

Letter of Award 
 

20 Nov 2015 – 

Menetapkan PT 

SMP sebagai 

pemenang. 

 

Konversi FSO 
 

Persiapan Kapal 

FSO sampai 16 

November 2016 (1 

tahun) oleh PT 

SMP sejak Letter 
of Award. 

Evaluasi 
Administratif 

dan Teknis 

 

28 Maret 2015 – 

28 Juni 2015 
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Exhibit–A1 (Scope of Work Of FSO), dan Annex–17 (FSO Scope 

of Work) yang telah diketahui oleh masing-masing pihak 

peserta Tender a quo. ---------------------------------------------------  

15.4. Bahwa faktanya, Terlapor II telah mengikuti seluruh tahapan 

Tender dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan 

oleh Terlapor I. Dalam Prosesnya, terdapat Peserta Tender a 

quo yang tereliminasi karena kehendaknya sendiri, hal ini 

dapat dibuktikan dengan Decline Letter dari  PT Pertamina dan 

PT Armada Bumi Pratiwi Lines yang menyebabkan Tender I 

Nomor PS2137135 tidak kuorum sehingga diadakan Re-Tender 

Nomor PS2137135R. ----------------------------------------------------  

15.5. Bahwa sebelum tahap Re-Tender Nomor PS2137135R, pada 

tanggal 13 Maret 2015, CNOOC SES Ltd telah mengirimkan 

undangan Re-Tender kepada seluruh Peserta yang telah lulus 

Prakualifikasi II. Namun, hanya Terlapor II dan PT Buana 

Listya Tama, Tbk (PT BLT) yang memasukkan dokumen 

penawaran, selanjutnya CNOOC SES Ltd melakukan evaluasi 

administratif dan teknis sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai 

28 Juni 2015. Terlapor II dan PT Buana Listya Tama, Tbk (PT 

BLT) lolos tahap evaluasi administratif dan teknis dan menjadi 

Peserta Re-Tender Nomor PS2137135R yang kemudian lolos ke 

tahap negosiasi. PT BLT merupakan pesaing Terlapor II pada 

proses Re-Tender, dimana Terlapor II dan PT BLT mengikuti 

seluruh tahapan dan persyaratan yang sama, namun PT BLT 

gagal dalam memenuhi persyaratan dalam negosiasi harga. -----  

15.6. Bahwa Terlapor II mengikuti proses tender layaknya peserta 

tender lainnya sesuai peraturan Tender a quo dan dapat 

memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Terlapor 

I, sehingga dengan demikian pertimbangan Investigator dalam 

menilai Surat yang dikirimkan oleh Terlapor I kepada SKK 

Migas Nomor OPER/S177/XII-2013 tanggal 20 Desember 2013 

sebagai suatu unsur persekongkolan vertikal adalah sangat 

mengada-ada dan tidak ada kaitannya dengan Terlapor II 

dalam memenangkan Tender a quo, kemenangan tersebut 

murni diperoleh dari kemampuan Terlapor II dalam mengikuti 
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seluruh tahapan tender dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh Terlapor I. ---------------------------------------------  

15.7. Bahwa setelah Terlapor II mendapatkan Letter of Award sebagai 

pemenang Tender a quo pada tanggal 20 November 2015, 

Terlapor II diberikan waktu satu (1) tahun untuk mengkonversi 

Kapal Tanker menjadi FSO sesuai dengan spesifikasi Terlapor I 

berdasarkan Commited Delivery Date sampai dengan tanggal 16 

November 2016. Dalam proses konversi FSO, Terlapor II  tidak 

pernah menyatakan tidak sanggup untuk menyediakan 2 (dua) 

unit triple fuel boiler-ON DELIVERY, sesuai dengan persyaratan 

Terlapor I dalam Nomor 17 Annex–17 FSO Scope of Work. ---------  

15.8. Bahwa kemudian hanya disediakan 1 (satu) unit triple fuel 

boiler bukan karena alasan ketidaksanggupan Terlapor II dalam 

menyediakan 2 (dua) unit triple fuel boiler, akan tetapi karena 

terdapat statement yang memuat rekomendasi dari biro 

klasifikasi terkait alasan keamanan kapal FSO yang sedang 

dikonversi. ----------------------------------------------------------------  

15.9. Bahwa saat melakukan konversi FSO, adalah suatu kewajiban 

bagi Terlapor II untuk senantiasa berkonsultasi dengan Biro 

Klasifikasi (Class) dalam hal ini Registro Italiano Navale (RINA), 

sehubungan dengan pengkonversian kapal FSO. Adapun hal 

yang dikonsultasikan kepada RINA termasuk rencana 

pemasangan 2 (dua) unit triple fuel boiler pada Kapal FSO yang 

sedang dikonversi. -------------------------------------------------------  

15.10. Bahwa pihak RINA kemudian mengeluarkan statement dan 

technical report (vide bukti TII.10 dan TII.11) yang menyatakan 

bahwa pemasangan 2 (dua) unit triple fuel boiler di ruang mesin 

Kapal FSO 114 tidak direkomendasikan karena faktor gas 

dalam ruangan tertutup dapat menyebabkan kebakaran dan 

apabila ditempatkan tambahan triple fuel boiler di atas deck 

maka tambahan triple fuel boiler tersebut akan menutup jalur 

evakuasi yang ada. Sehubungan dengan rekomendasi RINA 

tersebut maka TERLAPOR II kemudian mengkonsultasikan hal 

ini kepada Terlapor I sebagai penyelenggara Tender a quo. ------  
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15.11. Bahwa fungsi 1 (satu) unit triple fuel boiler tambahan 

sesungguhnya adalah sebagai back-up boiler, sehingga apabila 

unit triple fuel boiler utama mengalami kerusakan masih 

terdapat unit triple fuel boiler cadangan yang dapat difungsikan, 

dengan demikian Terlapor I tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan untuk bahan bakar (fuel cost). ---------------------------  

15.12. Bahwa mengingat pemasangan unit triple fuel boiler tidak 

direkomendasikan oleh RINA, maka diusulkan suatu solusi 

alternatif yaitu penggunaan cadangan berupa dual fuel boiler 

yang akan digunakan apabila perangkat triple fuel boiler 

mengalami kerusakan. Kemudian untuk memenuhi tujuan 

penyediaan back-up unit triple fuel boiler yaitu “menghindarkan 

Terlapor I dari fuel cost apabila menggunakan dual fuel boiler” 

maka Terlapor II sepakat mengenai fuel cost akan ditanggung 

oleh pihak Terlapor II, jika dual fuel boiler sebagai back-up 

harus dioperasikan. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan 

kepada SKK Migas dan telah mendapat persetujuan atas 

penggunaan 1 (satu) unit dual fuel boiler sebagai cadangan 

(perubahan spesifikasi FSO tersebut). -------------------------------  

15.13. Bahwa kesimpulan Investigator dalam Laporan a quo tentang 

dugaan Terlapor I memfasilitasi Terlapor II terkait persyaratan 

teknis triple firing system boiler adalah keliru dan tidak 

berdasar hukum, karena Investigator tidak cermat dalam 

merunut kronologis proses Tender, terlalu tergesa-gesa dalam 

menilai aturan Tender, belum cukup mendalami pemahaman 

tentang faktor teknis pelaksanaan proyek serta menilai secara 

parsial segenap bukti pendukung dan keterangan Saksi. --------  

15.14. Bahwa hal ini setidaknya dapat terlihat setelah mencermati 

uraian Investigator pada halaman 35 poin j, k dan halaman 36 

poin l, m dan n Laporan a quo, yang mana Investigator telah 

menggunakan aturan yang mengatur kegiatan tender pada 

tahap on submission untuk menyimpulkan suatu ketentuan 

tender pada tahap on delivery. ----------------------------------------  

15.15. Bahwa telah jelas dan nyata bahwa Investigator telah gagal 

memahami proses Tender a quo serta kurang cermat dalam 
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penggunaan pasal tentang aturan pada tahap on bid 

submission untuk menilai persyaratan tahap on delivery. --------  

15.16. Bahwa Terlapor II menyatakan keberatan dan dengan tegas 

menolak Laporan a quo kecuali yang secara tegas dan tertulis 

diakui oleh Terlapor II. --------------------------------------------------  

15.17. Bahwa Terlapor II menyatakan fakta dan/atau dalil yang 

diuraikan oleh pihak Investigator dalam Laporan a quo 

khususnya mengenai persyaratan teknis Kapal adalah keliru, 

menyesatkan dan tidak berdasar hukum, karena fakta 

dan/atau dalil  tersebut sesungguhnya hanya merupakan opini 

Investigator didasarkan pada pendapat dan/atau pengakuan 

Saksi yang kemudian disimpulkan secara parsial oleh 

Investigator demi mendukung asumsi, tanpa didukung dengan 

pemeriksaan dokumen/bukti yang secara berimbang dan 

menyeluruh dalam rangka menguatkan pendapat dan/atau 

pengakuan tersebut. ----------------------------------------------------  

15.18. Bahwa dalam halaman 16 Poin j Laporan a quo pihak 

Investigator menyatakan bahwa: --------------------------------------  

“Saksi menyatakan bahwa pada umumnya persyaratan terkait 

kapasitas tangki ini selalu ada di angka 98%, hal ini berlaku 

umum pada lelang-lelang serupa yang pernah diikuti Saksi 

sebelumnya. --------------------------------------------------------------  

pertanyaan: Apa ada perusahaan lain dalam tender 

sebelumnya yang mempersyaratkan di 95%? --------------------------  

Jawaban: Setahu kami umumnya dipersyaratkan maksimal 

di 98% kapasitas tangki”. -------------------------------------------------------------  

Halaman 17 Poin k Laporan a quo Pihak Investigator 

menyatakan bahwa: ----------------------------------------------------------------  

“Saksi menjelaskan, bahwa pada umumnya kapasitas tangki 

kapal yang tertera dalam identitas kapal (form Q88) untuk jenis 

kapal seperti kapal yang dilelangkan ini adalah 98%”. ------------  

Catatan: penulisan ”bahwa pada umumnya”, “hal ini berlaku 

umum pada lelang-lelang serupa yang pernah diikuti Saksi 

sebelumnya” dan “Setahu kami umumnya” sengaja dicetak 

tebal dan digarisbawahi. -----------------------------------------------  
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15.19. Bahwa poin uraian fakta tersebut sangat menyesatkan 

dikarenakan pada poin j tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut 

dasar pernyataan “hal berlaku umum pada lelang-lelang serupa 

yang pernah diikuti sebelumnya” dan Keterangan Poin k yaitu 

“pada umumnya kapasitas tangki kapal yang tertera dalam 

identitas kapal (form Q88) untuk jenis kapal seperti kapal yang 

dilelangkan ini adalah 98%”. Dalam pernyataan tersebut Pihak 

Investigator dan pihak Saksi tidak menjelaskan perihal lelang 

mana saja yang pernah Saksi tersebut ikuti dan jenis lelang 

tersebut merupakan lelang yang serupa dengan lelang tender a 

quo, padahal hal ini sangat penting demi mengetahui kapasitas 

dan kompetensi Saksi dalam memberikan keterangan. -----------  

15.20. Bahwa ketidakjernihan fakta yang diperoleh pihak Investigator 

tersebut kemudian menimbulkan kesimpulan yang 

menyesatkan bagi pihak Investigator dalam menguraikan fakta 

sebenarnya yang terjadi sehingga dalam poin tersebut tampak 

pihak Investigator telah menyimpulkan pengalaman Saksi yang 

bersangkutan sebagai pemberlakuan umum. ----------------------  

15.21. Bahwa Investigator telah keliru dan tanpa dasar ketika 

menentukan suatu kesimpulan tentang keadaan umum dengan 

hanya berdasarkan keterangan Saksi yang menentukan 

keadaan umum hanya berdasarkan pengetahuannya dan 

bukan berdasarkan bukti pendukung. Adapun kapasitas 

pengetahuan Saksi sama sekali belum teruji dalam rangka 

menentukan suatu keadaan yang patut diakui sebagai keadaan 

umum. ---------------------------------------------------------------------  

15.22. Bahwa 22 Poin v Laporan a quo Pihak Investigator menyatakan 

bahwa: ---------------------------------------------------------------------  

“Berdasarkan pengalaman saksi, tidak pernah ada tender yang 
serupa dengan jenis pekerjaan tender a quo yang 
mempersyaratkan mengenai kapasitas tangki pada 95%”. --------  
 

Bahwa halaman 22 poin w Laporan a quo Pihak Investigator 

menyatakan bahwa:  ----------------------------------------------------  

“Saksi menyatakan bahwa desain sebuah kapal merupakan 
standar, jadi bila ditentukan kapasitasnya 750.000 di 98% 
kapasitas tangki, maka desain tangki pasti 98%” . -----------------  
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Catatan: penulisan “Berdasarkan pengalaman saksi” dan 

“menyatakan bahwa desain sebuah kapal merupakan standar, 

jadi ditentukan kapasitasnya 750.000 di 98% kapasitas tangki, 

maka desain tangki pasti 98%” sengaja dicetak tebal dan 

digarisbawahi. ------------------------------------------------------------  

15.23. Bahwa uraian fakta yang dijabarkan oleh pihak Investigator di 

atas hanya berdasarkan oleh pengalaman Saksi tanpa 

pendalaman oleh pihak Investigator perihal “Pengalaman 

tender” yang pernah diikuti oleh Saksi yang bersangkutan. 

Pihak Investigator juga tidak mempertimbangkan kelayakan 

keterangan Saksi tersebut dijadikan pemberlakuan umum 

dalam memeriksa Laporan a quo. Ketidakcermatan ini 

menyebabkan ketidakjernihan informasi mengenai fakta yang 

dijadikan dasar untuk menyusun kesimpulan dalam Laporan a 

quo. ------------------------------------------------------------------------  

15.24. Bahwa uraian fakta yang dijabarkan oleh pihak Investigator di 

atas perihal desain dan spesifikasi kapal hanya diperoleh 

berdasarkan keterangan Saksi tanpa didasari dokumen bukti 

yang dapat menunjukan kebenaran atas pernyataan Saksi 

tersebut. Adapun sepatutnya keterangan tersebut 

dikesampingkan oleh pihak Investigator karena Saksi yang 

memberikan keterangan perihal desain dan spesifikasi kapal 

tersebut bukan seorang Ahli yang memiliki kompetensi 

dibidang teknik perkapalan dan/atau pembuatan kapal. 

Sehingga pernyataan tersebut hanya dapat dipandang sebagai 

pendapat seorang Saksi yang bukan merupakan seseorang 

memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menerangkan perihal 

desain dan spesifikasi kapal. ------------------------------------------  

15.25. Bahwa segenap dalil keterangan dan/atau pendapat Para Saksi 

yang dikutip oleh pihak Investigator sebagai uraian fakta 

merupakan dalil yang hanya didasarkan pada pengalaman 

dan/atau opini Saksi Fakta tanpa didukung bukti tertulis. 

Padahal pengalaman Saksi tersebut belum bisa secara 

langsung dianggap sebagai suatu kebenaran oleh Investigator. 

Kapasitas Saksi Fakta hanya memberikan keterangan 
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berdasarkan pengetahuannya dan pengetahuan Saksi Fakta 

belum tentu merupakan kebenaran. Dalam hal Investigator 

langsung mengasumsikan bahwa keterangan Saksi fakta yang 

tanpa didukung bukti adalah benar, maka dalam hal ini 

Investigator telah membuat kesimpulan secara memihak, tanpa 

dasar dan menyesatkan. Adapun pengalaman dan/atau 

keahlian yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan 

adalah pengalaman dan/atau keahlian yang berasal dari Saksi 

Ahli bukan Saksi Fakta. ------------------------------------------------  

15.26. Bahwa segenap dalil yang diuraikan pada poin di atas hanya 

berlandaskan opini dan/atau pendapat para Saksi yang 

disimpulkan dengan menggunakan asumsi, tanpa ada bukti 

dan/atau dokumen hukum yang mendukung opini dan/atau 

pendapat tersebut. Padahal sepatutnya sebuah kesimpulan 

atas keterangan Saksi yang diperoleh dalam sebuah 

pemeriksaan harus didasarkan pada bukti dan/atau dokumen 

yang dapat menunjukkan kebenaran atas keterangan Saksi 

tersebut. Apabila kesimpulan hanya dibangun dengan landasan 

pendapat/opini dari Saksi tanpa didasari dengan bukti 

dan/atau dokumen pendukung, maka akan menghasilkan 

kesimpulan yang tidak jernih serta mengaburkan fakta hukum 

yang sebenarnya terjadi, selanjunya akan mengakibatkan 

penyesatan dan penyimpangan duduk perkara sehingga upaya 

penegakkan hukum yang berkeadilan tidak akan berjalan. ------  

15.27. Bahwa dikarenakan terdapat segenap fakta yang diuraikan dan 

disajikan dalam Laporan a quo oleh pihak Investigator 

merupakan dalil tidak berdasar hukum, maka sudah 

sepatutnya demi hukum segenap keterangan saksi tersebut 

tidak dapat digunakan sebagai landasan uraian hukum dalam 

Laporan a quo. -----------------------------------------------------------  

15.28. Bahwa mengingat dalam hasil pemeriksaan keterangan Saksi 

yang dihadirkan oleh pihak Investigator terdapat keterangan 

yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak berdasarkan pada 

Peraturan terkait Tender a quo. Adapun kekeliruan keterangan 

tersebut antara lain sebagai berikut: ---------------------------------  
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15.28.1. Bahwa dalam halaman 20 Poin r Laporan a quo, 

Pihak Investigator menyatakan bahwa: -----------------  

“Bahwa bila dilihat ditengah pasar, Saksi 
menjelaskan hanya ada 1 (satu) kapal yang bisa 
memenuhi persyaratan 95% tersebut yaitu Kapal 
Lentera Bangsa namun kapal tersebut meledak pada 
tahun 2011. --------------------------------------------------  
 

Pertanyaan: Apakah saudara mengetahui ada 
kapal di pasar Indonesia yang dapat memenuhi 
spesifikasi yang diminta untuk cinta terminal? 
Apakah juga mengetahui mengenai kapal Federal 
2?. ----------------------------------------------------------  
 

Catatan: penulisan “bila dilihat ditengah pasar”, 

“hanya ada 1 kapal yang bisa memenuhi persyaratan 

95% tersebut” dan “ada kapal di pasar Indonesia” 

sengaja dicetak tebal dan digarisbawahi. ---------------  

15.28.2. Bahwa keterangan Saksi pada halaman 20 Poin r 

Laporan a quo merupakan jawaban atas pertanyaan 

kurang tepat yang diajukan oleh Investigator. Bahwa 

Investigator Laporan a quo dengan tanpa alasan 

mempersempit definisi dan batasan pasar dalam 

Tender ini yaitu menjadi “pasar Indonesia”. Padahal 

berdasarkan dokumen Tender sama sekali tidak 

tercantum pembatasan “pasar Indonesia”, yang ada 

hanya aturan mengenai kapal FSO harus berbendera 

Indonesia On Delivery. Sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Tender Barang dan Jasa Nomor 

PS2137135R–Charter Hire of One (1) unit Floating 

Storage Offloading for Cinta Terminal, Article 5–FSO 

Facility: Exhibit–A1 Scope of Work berbunyi sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

Article 5.1. General:  ----------------------------------------  
“......  
Owner shall guarantee that proposed FSO Facility will 
be Indonesian Flag at time of delivery to CHARTERER 
and complete with a commitment letter.”-----------------  

 

15.28.3. Bahwa berdasarkan aturan tersebut, dapat 

disimpulkan peserta Tender a quo dapat 
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menggunakan opsi kapal berbendera negara lain (on 

bid submission), asalkan pada saat tanggal 

penyerahan kapal tersebut kepada Pihak Terlapor I 

(on delivery) telah mengganti tanda kebangsaan 

bendera kapal yang diserahkan menjadi berbendera 

Indonesia. Dengan demikian opsi pengadaan kapal 

untuk Tender a quo tidak terbatas pada pasar yang 

ada di Indonesia, melainkan mencakup luasan 

pangsa pasar perkapalan diseluruh dunia. ------------  

15.28.4. Bahwa kemudian keterangan yang menyebutkan 

bahwa “hanya ada 1 (satu) kapal” yang bisa 

memenuhi persyaratan spesifikasi kapasitas tangki 

750.000-850.000 bbls pada 95% kapasitas total 

tangki dalam pemeriksaan Laporan a quo hanyalah 

suatu opini tanpa dasar bukti yang seyogyanya 

dikategorikan sebagai keterangan yang menyesatkan. 

Bahkan keterangan di atas dapat disebut sebagai 

tuduhan sepihak untuk mengarahkan pihak 

Investigator agar berasumsi seolah-olah persyaratan 

spesifikasi kapasitas tangki 750.000-850.000 bbls 

pada 95% hanya untuk mengarahkan tujuan 

pemenangan kepada pihak-pihak tertentu. 

Demikianlah sehingga Terlapor II memiliki tanggapan 

bahwa keterangan Saksi tersebut adalah 

menyesatkan dan sepatutnya tidak digunakan oleh 

pihak Investigator untuk mengambil kesimpulan. ----  

15.28.5. Bahwa halaman 23 poin y Laporan a quo Pihak 

Investigator menyatakan bahwa: -------------------------  

“Menurut Saksi, hambatan bagi Saksi adalah bukan 
dijumlah minyak yang dapat diangkut dalam tangki 
namun syarat 95% kapasitas tangki”. -------------------  
 

Pertanyaan: Yang menghambat persyaratan ABPL 
itu syarat 750.000 -850.000 atau syarat kapasitas 
tangkinya 95%? ------------------------------------------  

Jawaban: Syarat kapasitas tangki 95%. -------------  

Kalau syarat 750.000-850.000 di 98% bisa 
dipenuhi oleh beberapa kapal-kapal yaitu, Mt 
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Fortune Villa, Mt Galungkung, Mt SC Champion 
apabila dipersyaratkan 98% kapasitas tangki, bila 
di 95% kapasitas tangki tidak ada yang memenuhi 
persyaratan panitia”. ------------------------------------  
 

Catatan: penulisan “hambatan bagi Saksi adalah 

bukan dijumlah minyak yang dapat diangkut dalam 

tangki namun syarat 95% kapasitas tangki” dan 

“Kalau syarat 750.000 -850.000 di 98% bisa dipenuhi 

oleh beberapa kapal-kapal” sengaja dicetak tebal dan 

digarisbawahi. -----------------------------------------------  

15.28.6. Bahwa keterangan yang diberikan Para Saksi di atas 

yang kemudian diuraikan sebagai fakta oleh pihak 

Investigator dalam Laporan a quo adalah keterangan 

yang tidak akurat dan menyesatkan karena: ----------  

15.28.6.1. Kapal Fortune Villa memang tidak dapat 

ditawarkan sebagai FSO untuk tender ini 

karena Fortune Villa saat ini masih 

terikat kontrak sebagai kapal pengganti 

di Cinta field. Adapun masa persiapan 

(conversion) bagi FSO adalah sekitar 1 

(satu) tahun, dengan demikian ABPL 

tidak mungkin dapat mempersiapkan 

Fortune Villa untuk menjadi FSO apabila 

Saksi ABPN memenangkan tender ini. ---  

15.28.6.2. Kapal SC Champion, juga tidak dapat 

ditawarkan sebagai FSO untuk tender ini 

karena Total Volume Cargo TanksSC 

Champion adalah 741,700 bbls @ 98%. 

Sehingga meskipun spesifikasi adalah 

@98%, tetap saja SC Champion tidak 

dapat ditawarkan karena volume SC 

Champion masih diluar Range yang 

ditetapkan yaitu 750,000–850,000 bbls. -  

15.28.6.3. Kapal Galunggung adalah salah satu 

kapal andalan Pertamina dalam 
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pendistribusian BBM Nasional dan 

kemungkinan besar tidak dapat 

ditawarkan menjadi FSO untuk 

pemakaian jangka waktu lama. Adapun 

pertimbangan lain adalah Kapal 

Galunggung termasuk kapal dengan 

tahun pembuatan baru yaitu buatan 

tahun 2011. Dengan demikian tidak 

efisien jika dikonversikan menjadi FSO, 

karena harga ekonomis Kapal 

Galunggung masih sangat tinggi 

sehingga perhitungan biayanya tidak 

masuk untuk proyek ini. -------------------  

15.29. Bahwa uraian fakta dalam Laporan a quo yang disajikan oleh 

pihak Investigator terkait dugaan Terlapor II diarahkan untuk 

memenangkan Tender a quo yang diadakan oleh Terlapor I 

adalah uraian fakta memuat kekeliruan dan/atau 

ketidakcermatan yang berpotensi signifikan dan faktual dapat 

mencederai asas praduga tidak bersalah serta hak dan keadilan 

bagi pihak Terlapor II. Adapun kekeliruan dan/atau 

ketidakcermatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: --  

15.29.1. Bahwa pada halaman 27 Nomor 7 poin a laporan a 

quo, pihak Investigator menguraikan keterangan 

sebagai berikut: ---------------------------------------------  

“a. Bahwa Terlapor I diduga telah mengarahkan 
spesifikasi teknis kapal yang akan dilelangkan 
kepada kapal FSO 114 milik Terlapor II sejak 
mulai tahapan persiapan atau perencanaan 
ulang. ----------------------------------------------------  

 
Bahwa pada halaman 27 Nomor 7 poin c laporan a 

quo, pihak Investigator menguraikan keterangan 

sebagai berikut:  --------------------------------------------  

“c.   Bahwa  dugaan  ini  dapat   dibuktikan   dengan 
adanya surat yang dikirimkan oleh Terlapor I 
kepada SKK Migas Nomor OPER/S177/XII-2013 
tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani 
oleh Bapak Perkasa Sinagabariang yang 
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menjabat sebagai Vice President Operation 
Terlapor I.” ----------------------------------------------  

 

Bahwa pada halaman 27 Nomor 7 poin d laporan a 

quo, pihak Investigator menguraikan keterangan 

sebagai berikut: ---------------------------------------------  

“d. Bahwa dalam Surat No: OPER/S177/XII-2013 
tanggal 20 Desember 2013 terdapat kalimat yang 
berbunyi sebagai berikut: ----------------------------  

 
A.  Penetapan Spesifikasi Teknis  -------------------------  

  - Penetapan spesifikasi teknis FSO untuk 

pengadaan jasa ini ditetapkan berdasarkan 
pengalaman operasi FSO di area SES selama 
empat puluh (40) tahun yang menunjukan 
Spesifikasi teknis saat ini adalah yang terbaik 
dari segi teknis, operasi, safety dan komersial. 
Spesifikasi teknis ini memberi kesempatan 
yang sama kepada Para Rekanan Pengadaan 
/ bidder yang akan menyediakan FSO yang 
sudah siap pakai ataupun yang masih 
memerlukan pekerjaan konvensi.” ---------------  

 

Bahwa pada halaman 27 Nomor 7 poin e laporan a 

quo, pihak Investigator menguraikan keterangan 

sebagai berikut: ---------------------------------------------  

“e. terkait dengan dugaan pengarahan spesifikasi 
teknis kapal ini, Terlapor I membenarkan dalam 
penyusunan dokumen spesifikasi teknis kapal 
yang akan ditenderkan diarahkan atau mengacu 
pada kapal FSO 114 (vide BAP Terlapor I).” -------  

 

15.29.2. Bahwa segenap uraian fakta yang disajikan oleh 

pihak Investigator di atas adalah merupakan dugaan 

yang prematur karena hanya berdasarkan persepsi 

dalam menilai fakta, keliru karena menyimpulkan 

secara menyimpang karena penggunaan asumsi 

tanpa berdasar hukum.------------------------------------  

15.29.3. Bahwa pada faktanya pada halaman 25 poin f 

Laporan a quo, pihak Investigator mengutip 

pernyataan Saksi yang menyatakan: --------------------  

“Terkait dengan hal ini, saksi menyatakan 
kemungkinan terjadinya prakualifikasi ulang adalah 
permasalahan pengalaman pengoperasian triple 
burner.” -------------------------------------------------------  
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Berdasarkan keterangan Saksi dalam laporan a quo, 

yang mengatakan bahwa terjadi prakualifikasi ulang 

sehubungan dengan permasalahan pengalaman 

pengoperasian triple boiler, maka dapat disimpulkan 

terdapat kontradiksi antara fakta yang diuraikan 

oleh pihak Investigator dengan dalil yang 

menyatakan bahwa “sejak awal terdapat pengarahan 

spesifikasi teknis kapal yang akan dilelangkan 

kepada kapal FSO 114 milik Terlapor II”. Karena 

dengan diadakannya prakualifikasi ulang 

menunjukan fakta sejak awal  bagi peserta Tender a 

quo telah ditetapkan suatu standar persyaratan yang 

cukup tinggi dan sulit dipenuhi, untuk itu 

diadakanlah prakualifikasi ulang dengan 

meniadakan persyaratan pengalaman pengoperasian 

triple boiler.---------------------------------------------------  

15.29.4. Bahwa fakta ini sesungguhnya kontradiksi dengan 

dugaan pihak Investigator yang menyebutkan bahwa 

pihak Terlapor II sejak awal diarahkan untuk 

memenangkan Tender a quo. Sehingga dugaan 

Investigator tersebut adalah dugaan yang keliru dan 

tidak berdasar hukum. ------------------------------------  

15.29.5. Bahwa berdasarkan argumentasi dan segenap uraian 

fakta sebagaimana dipaparkan di atas,  maka jelas 

terlihat terdapat kontradiksi antara uraian fakta 

yang disajikan pihak Investigator dalam laporan a 

quo dengan segenap keterangan Saksi yang telah 

diperiksa oleh pihak Investigator. Untuk itu Terlapor 

II mohon kepada yang terhormat Majelis Komisi yang 

memeriksa perkara Laporan a quo bahwa sepatutnya 

demi hukum segenap uraian fakta dugaan prematur 

yang dikemukakan oleh pihak Investigator beralasan 

hukum untuk dibatalkan karena dirangkai dengan 

menggunakan persepsi sepihak hanya berdasarkan 
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asumsi dan tidak berdasarkan hukum, demikian 

sehingga memuat kekeliruan. ----------------------------  

15.30. Bahwa dalil Investigator terkait pengarahan spesifikasi teknis 

kepada kapal FSO 114 milik Terlapor II adalah dalil yang keliru 

dan tidak berdasar. -----------------------------------------------------  

15.30.1. Bahwa Investigator dalam Laporan a quo, pada 

angka 11.2.1 poin a halaman 32 menyatakan sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait pengarahan 
spesifikasi kapal mulai dari proses perencanaan 
sebagaimana dijabarkan di atas dapat dibuktikan 
bahwa Terlapor I dengan sadar menyatakan dan 
mengakui bahwa mengarahkan spesifikasi teknis 
kapal yang dilelangkan kepada kapal milik Terlapor 
II”. -------------------------------------------------------------  
 
Adapun pernyataan Investigator sebagaimana 

diuraikan diatas didasarkan pada Surat Nomor 

OPER/S177/XII-2013 tanggal 20 Desember 2013 

yang dikutip dalam poin d halaman 28 dan poin c 

halaman 33 Laporan a quo, berbunyi sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

“Penetapan spesifikasi FSO untuk Pengadaan Jasa ini 
ditetapkan berdasarkan pengalaman operasi FSO di 
area SES selama 40 (empat puluh tahun) yang 
menunjukkan spesifikasi teknis saat ini adalah yang 
terbaik dari segi teknis, operasi, safety, dan 
komersial. Spesifikasi teknis ini memberi kesempatan 
yang sama kepada para Rekanan Pengadaan/bidder 
yang akan menyediakan FSO yang sudah siap pakai 
ataupun yang masih memerlukan pekerjaan 
konversi.” -----------------------------------------------------  
 

15.30.2. Bahwa Terlapor II dengan ini menolak dengan tegas 

pernyataan Investigator di atas. Adapun Investigator 

dalam ini memberikan kesimpulan berdasarkan 

opini yang dirangkai dengan menggunakan suatu 

persepsi dan tanpa dasar yang jelas. --------------------  

15.30.3. Bahwa uraian tersebut Investigator berpersepsi dan 

berasumsi bahwa “Kapal FSO 114 milik Terlapor II 

adalah kapal terbaik dari segi teknis, operasi, safety, 
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dan komersial”. Padahal dalam kutipan surat 

tersebut tidak ada keterangan bahwa “Kapal FSO 

114 milik Terlapor II sebagai kapal terbaik dari segi 

teknis, operasi, safety, dan komersial”. Adapun pihak 

Investigator sekedar berpersepsi tanpa didukung 

oleh bukti berdasar dan hanya menggunakan 

pernyataan yang multi tafsir. -----------------------------  

15.30.4. Bahwa hal sebagaimana Terlapor II uraikan tersebut 

di atas kembali terulang pada Halaman 34 dalam 

poin i dan k Laporan a quo. Pihak Investigator kali ini 

menyatakan spesifikasi dalam persyaratan Tender a 

quo merupakan hambatan bagi peserta Tender lain, 

sebagaimana dikutip sebagai berikut: -------------------  

“i.  Adanya hambatan ini diakui oleh para saksi yang 
menyatakan tidak memiliki dan tidak dapat 
menemukan kapal untuk disewa dengan 
spesifikasi yang diminta oleh Terlapor I sehingga 
memutuskan untuk tidak memasukkan dokumen 
penawaran dalam pelelangan ini". -----------------------------  

“k.  Bahwa hal ini menunjukkan tidak tersedianya 
kapal dengan spesifikasi yang diminta Terlapor I di 
dalam negeri selain FSO 114 milik Terlapor II yang 
juga merupakan incumbent di Cinta Terminal”. -----  

 
Pernyataan ini hanya berdasar pada opini dan/atau 

pendapat Saksi yang memihak kemudian dirangkai 

dengan menggunakan suatu persepsi tanpa dasar 

yang jelas dan berat sebelah. -----------------------------  

15.30.5. Bahwa ditetapkannya Terlapor II sebagai pemenang 

dalam Tender a quo, tidak lain karena Terlapor II 

telah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan 

yang ditetapkan dalam Tender a quo pada saat 

pengumpulan dokumen penawaran (on bid 

submission) dan dapat memenuhi keperluan dan 

kebutuhan pelaksana Tender pada saat penyerahan 

(on delivery), sekaligus dan terlebih lagi Terlapor II 

telah melaksanakan seluruh kewajiban secara sesuai 

dan mengutamakan keamanan dan keselamatan 

proyek. --------------------------------------------------------  
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15.30.6. Bahwa kemampuan Terlapor II untuk dapat 

menyediakan kapal dengan spesifikasi kapasitas 

tangki sebesar 750.000-850.000 bbls pada 95% 

kapasitas total tangki pada saat pengumpulan 

dokumen penawaran (on bid submission), tidak dapat 

dipandang sebagai suatu persekongkolan karena hal 

tersebut merupakan bentuk komitmen Terlapor II 

sebagai pemilik kapal untuk senantiasa 

meningkatkan dan memperbaharui kualitas serta 

keamanan Kapal FSO 114. Adapun sangat tidak adil 

dan tidak berimbang jika karena komitmen tersebut 

Terlapor II dianggap melakukan suatu kesalahan 

apalagi persekongkolan. Demikian sehingga dalam 

hal ini, Terlapor II tidak dapat dipersalahkan karena 

memiliki kapal dengan spesifikasi tersebut dan 

mengutamakan keamanan sesuai rekomendasi RINA. 

15.30.7. Bahwa berdasarkan segenap uraian yang telah 

Terlapor II sampaikan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa dalil Investigator yang menyatakan bahwa 

Terlapor I mengarahkan spesifikasi teknis kapal 

kepada Kapal FSO 114 milik Terlapor II adalah dalil 

yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta 

yang ada sehingga harus dinyatakan ditolak. ---------  

15.31. Bahwa dalil Investigator terkait fasilitas persyaratan teknis 

triple firing system boiler kepada Terlapor II tidak sesuai dengan 

fakta yang sebenarnya terjadi. ----------------------------------------  

15.32. Bahwa Investigator dalam halaman 34 poin a dan b Laporan a 

quo menyatakan sebagai berikut: -------------------------------------  

“a.  Bentuk fasilitasi yang dimaksud adalah terkait  
persyaratan bagi peserta lelang yang wajib menyediakan 
(2) units “triple fuel system boilers”. -----------------------------  

“c.    Bahwa kewajiban ini tertera pada: ------------------------------  
RFP: Envelope 1– Administration and Technical Proposal, 
poin 1.3. Exhibit A – General of Work, Exhibit A1 tentang 
Scope of Work of FSO, Article 5 tentang FSO Facility, Article 
5.1. General, Article 5.1.4 Upgrade Work poin 44 yang 
berbunyi “Owner shall provide two (2) units “triple fuel 
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system” boilers one for daily use and another unit as a back 
up boiler”. -----------------------------------------------------------  
  

15.33. Bahwa dalil Investigator di atas merupakan dalil yang keliru 

dan merupakan bentuk ketidakcermatan Investigator dalam 

mengalisa Perkara Laporan a quo dan tidak 

mempertimbangkan bukti-bukti yang ada secara menyeluruh. 

Adapun perlu Terlapor II tegaskan, persyaratan sebagaimana 

disebutkan dalam kutipan di atas merupakan persyaratan yang 

harus telah dipenuhi oleh calon pemenang dari Tender a quo 

kepada Terlapor I pada saat tanggal penyerahan yang 

ditentukan dalam Charter Hire (1) Unit Floating Storage 

Offloading (FSO) for Cinta Terminal antara pemenang Tender a 

quo dengan Terlapor I (on delivery) (untuk selanjutnya disebut 

sebagai “Tanggal Penyerahan”) (Poin 17, Annex 17: FSO Scope 

of Work). Artinya, kapal-kapal milik para peserta Tender a quo 

yang akan diikutkan dalam Tender a quo tidak diharuskan 

telah memiliki 2 (dua) unit triple fuel boiler pada saat 

mengajukan dokumen penawaran, melainkan peserta tender 

memiliki waktu sampai dengan tanggal penyerahan untuk 

dapat memenuhi persyaratan tersebut. Dengan demikian, 

keadaan dimana Kapal FSO 114 milik Terlapor II hanya 

memiliki 1 (satu) buah unit triple fuel boiler sampai dengan 

tahap pengumuman pemenang dalam tender a quo adalah 

tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku pada Tender 

aquo dan bukan suatu fasilitas atau pengecualian bagi Terlapor 

II. ---------------------------------------------------------------------------  

15.34. Bahwa sebelum Terlapor II melakukan konversi terhadap kapal 

FSO 114 dan menyediakan 2 (dua) buah triple fuel boiler, 

Terlapor II melakukan konsultasi kepada RINA Class, 

sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pada poin 3.2 

paragraf 4 halaman 12 Exhibit A–Scope of Work. Namun 

berdasarkan evaluasi yang kemudian dilakukan oleh RINA, 

diketahui bahwa penambahan 1 (satu) buah unit triple fuel 

boiler pada Kapal FSO 114 tidak direkomendasikan karena 

akan mengganggu lokasi penempatan alat-alat evakuasi (jalur 
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evakuasi) dan keselamatan kapal, sedangkan upaya alternatif 

yaitu konversi unit dual fuel boiler yang sudah ada pada Kapal 

FSO 114 menjadi unit triple fuel boiler juga tidak 

direkomendasikan oleh RINA karena sangat berbahaya jika 

menempatkan bahan bakar gas pada ruang mesin kapal. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: ----------  

Statement No. 2015/X3/MRT-04 tertanggal 05 Januari 2015 

dari RINA Class: ---------------------------------------------------------  

 “...Based on the available information, it is preliminary deemed 

that it is not recommended to install the additional triple fuel 
boiler at the starboard side in way of Frames 25&35 at upper 
deck, because in such case both port and starboard lifeboats 
may not be stowed in a secure, sheltered, and protected position 
from damage by fire and explosion, as required by SOLAS 
CONVENTION Reg. III/13.5.” -------------------------------------------  
 
Technical Report of Terlapor I 114, tertanggal 24 Februari 2016 

dari RINA Class: ---------------------------------------------------------  
“it is NOT RECOMMENDED to convert the existing engine room 
boilers (2nos) in to triple fuel boilers because being them fitted in 
engine room any accidental gas or crude oil leak, from the boiler 
fuel feed line, may be the cause of great risk for the health and 
the safety of the crew and of the vessel.” -----------------------------  
 

15.35. Bahwa perlu Terlapor II tegaskan, Terlapor II adalah 

perusahaan yang memiliki kemampuan serta kapabilitas untuk 

menyediakan 2 (dua) buah mesin triple boiler sebagaimana 

telah Terlapor II sampaikan dalam dokumen penawaran,  

namun atas dasar alasan keamanan dan keselamatan kapal 

(berdasarkan rekomendasi dari RINA) yang patut 

dipertimbangan tersebut maka Terlapor II kemudian 

menginformasikan kepada Terlapor I dan mendiskusikan 

alternatif tindakan yang dapat ditempuh oleh Terlapor II 

sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Terlapor II 

sebagai pemenang Tender untuk dapat menggenapi fasilitas 

FSO sesuai dengan standar operasional, keamanan, dan 

keselamatan yang baik. Adapun berdasarkan segenap 

pertemuan dan korespondensi yang telah dilakukan (bukti 

terlampir), dicapai kesepakatan bahwa penambahan 1 (satu) 

unit triple fuel boiler pada Kapal FSO 114 tidak akan dilakukan, 
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namun sebagai kompensasi atas hal tersebut Terlapor II akan 

menanggung biaya-biaya yang timbul atas penggunaan unit 

cadangan dual fuel burner jika unit utama triple fuel boiler 

rusak. Dengan demikian, Terlapor I tidak akan dirugikan 

dan/atau terhindar dari pengeluaran biaya tambahan (fuel 

cost), akibat menggunakan unit dual fuel burner sebagai 

cadangan, sebagaimana kerugian tersebut dihindari oleh 

Terlapor I dengan permintaan 1 (satu) unit triple fuel  boiler 

sebagai cadangan. -------------------------------------------------------  

15.36. Bahwa dokumen-dokumen yang menunjukkan korespondensi 

dan pertemuan terkait pembahasan permasalahan 

penambahan 1 (satu) unit  triple fuel boiler pada Kapal FSO 

114, adalah sebagai berikut: -------------------------------------------  

15.36.1. Surat Referensi Nomor 017/SMP/I/16 dari Terlapor 

II kepada Terlapor I tertanggal 15 Januari 2016.------  

15.36.2. Surat Nomor LIMO/S-004/I/2016 dari Terlapor 

kepada Terlapor II, tertanggal 19 Januari 2016. ------  

15.36.3. Surat Referensi Nomor 054/SMP/II/16 dari Terlapor 

II kepada Terlapor I tertanggal 02 Februari 2016; dan 

15.36.4. Minutes of Meeting antara Terlapor I dan Terlapor II, 

tertanggal 15 Februari 2016. -----------------------------  

15.37. Bahwa berdasarkan segenap uraian yang telah Terlapor II 

sampaikan di atas, tidak terbukti  bahwa Terlapor II difasilitasi 

terkait dengan persyaratan 2 (dua) unit mesin triple fuel boiler 

karena konversi Kapal FSO 114 bukan merupakan bentuk 

ketidakmampuan Terlapor II dalam memenuhi persyaratan 

dalam Tender a quo, sehingga meminta keringanan persyaratan 

kepada Terlapor I, melainkan karena terdapat alasan 

keamanan dan keselamatan kapal yang tidak dapat diabaikan 

sebagaimana direkomendasikan oleh RINA. ------------------------  

15.38. Bahwa segenap uraian yang telah Terlapor II sampaikan di atas 

juga membantah dalil Investigator terkait pengarahan 

spesifikasi teknis kepada Kapal FSO 114 milik Terlapor II. 

Karena pada faktanya Terlapor II harus menjamin kompensasi 

dalam rangka menghindarkan Terlapor I dari potensi kerugian 
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akibat tidak dimungkinkannya pemasangan 1 (satu) unit triple 

fuel firing boiler cadangan pada Kapal FSO 114 karena alasan 

keamanan dan keselamatan kapal. Adapun Terlapor II 

selanjutnya selama masa kontrak berlaku harus terus-menerus 

menjamin kesanggupan untuk menanggung biaya yang 

dikeluarkan oleh Terlapor I akibat pengoperasian unit 

cadangan dual boiler jika unit utama triple fuel firing boiler 

rusak/tidak dapat dioperasikan. --------------------------------------  

15.39. Bahwa dalil Investigator terkait unsur mengatur dan/atau 

menentukan pemenang tender tidak terbukti. ---------------------  

15.40. Bahwa Investigator dalam poin 11.4 halaman 37 menyatakan 

hal sebagai berikut: -----------------------------------------------------  

“Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam 
perkara a quo terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang telah 
dijabarkan diatas yaitu dalam bentuk pengarahan spesifikasi 
teknis kapal yang akan ditenderkan oleh Terlapor I kepada 
kapal milik Terlapor II mulai dari proses perencanaan sampai 
dalam proses tender dalam bentuk fasilitasi yang diberikan 
Terlapor kepada Terlapor II terkait persyaratan teknis Triple 
System Boiler.” -----------------------------------------------------------  
 
Catatan: kata “mulai dari proses perencanaan sampai dalam 

proses tender dalam bentuk fasilitasi” sengaja dicetak tebal dan 

digarisbawahi. ------------------------------------------------------------  

15.41. Bahwa berdasarkan segenap uraian yang telah Terlapor II 

sampaikan di atas maka dalil Investigator terkait pengarahan 

spesifikasi teknis kepada Kapal FSO 114 milik Terlapor II pada 

proses perencanaan tender a quo dan fasilitas terkait 

persyaratan teknis triple firing system boiler dalam proses 

tender a quo adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai 

dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Karena 

pengarahan spesifikasi teknis yang didalilkan Investigator 

adalah hanya berdasarkan opini Saksi yang dirangkai dengan 

menggunakan persepsi tidak berimbang tanpa dasar. 

Sedangkan, permasalahan tidak terpenuhi syarat 2 (dua) buah 

mesin triple boiler system pada Kapal FSO 114 merupakan 

permasalahan yang terjadi bukan dalam proses tender 

melainkan terjadi setelah proses tender, bahkan setelah tahap 
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pengumuman pemenang Tender a quo yaitu pada tahap 

konversi FSO dan hal tersebut berdasarkan rekomendasi RINA 

demi alasan keamanan dan keselamatan. Dengan demikian, 

unsur “mengatur dan/atau menentukan pemenang tender” 

tidak terbukti. ------------------------------------------------------------  

15.42. Bahwa berdasarkan segenap fakta, dalil dan argumentasi 

hukum yang telah pihak Terlapor II paparkan di atas 

menunjukan bahwa segenap penguraian fakta yang 

disampaikan oleh Pihak  Investigator Laporan a quo adalah 

keliru serta hanya berdasarkan persepsi yang terbangun dari 

informasi parsial dan tidak berdasar hukum, hal ini 

dikarenakan  uraian yang disebut sebagai fakta oleh 

Investigator sesungguhnya hanya pendapat dan/atau Opini 

Saksi yang dinilai tidak secara menyeluruh serta tanpa 

didukung dengan dokumen/bukti yang dapat membuktikan 

pendapat dan/atau Opini tersebut. ----------------------------------  

15.43. Bahwa sudah sepatutnya demi hukum segenap uraian fakta 

dugaan yang dikemukakan oleh pihak Investigator dalam 

Laporan a quo seyogyanya dibatalkan karena tidak berdasar 

hukum, bersifat parsial dan tidak berimbang serta memuat 

kekeliruan. ----------------------------------------------------------------  

15.44. Bahwa dalil Investigator terkait pengarahan spesifikasi teknis 

kepada kapal FSO 114 milik Terlapor II adalah dalil yang tidak 

berdasar karena ditetapkannya Terlapor II sebagai pemenang 

dalam Tender a quo adalah karena Terlapor II telah memenuhi 

seluruh persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Tender 

a quo pada saat pengumpulan dokumen penawaran (on bid 

submission) dan dapat memenuhi  keperluan dan kebutuhan 

pelaksana Tender pada saat penyerahan (on delivery), sekaligus 

dan terlebih lagi Terlapor II telah melaksanakan seluruh 

kewajiban secara sesuai dan mengutamakan keamanan dan 

keselataman proyek. ----------------------------------------------------  

15.45. Bahwa dalil Investigator terkait fasilitas persyaratan teknis 

triple firing system boiler kepada Terlapor II tidak sesuai dengan 

fakta yang sebenarnya terjadi karena konversi Kapal FSO 114 
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bukan merupakan bentuk ketidakmampuan Terlapor II dalam 

memenuhi persyaratan dalam Tender a quo sehingga meminta 

keringanan persyaratan kepada Terlapor I, melainkan karena 

terdapat alasan keamanan dan keselamatan kapal yang tidak 

dapat diabaikan. Adapun alasan keamanan dan keselamatan 

sesuai rekomendari RINA. ----------------------------------------------  

15.46. Bahwa dalil Investigator terkait unsur mengatur dan/atau 

menentukan pemenang tender tidak terbukti karena 

pengarahan spesifikasi teknis yang didalilkan Investigator 

adalah hanya berdasarkan opini Saksi yang dirangkai dengan 

menggunakan persepsi tidak berimbang tanpa dasar. 

Sedangkan, permasalahan tidak terpenuhi syarat 2 (dua) buah 

mesin triple boiler system pada Kapal FSO 114 merupakan 

permasalahan yang terjadi bukan dalam proses tender 

melainkan terjadi setelah proses tender, bahkan setelah tahap 

pengumuman pemenang Tender a quo yaitu pada tahap 

konversi FSO dan hal tersebut berdasarkan rekomendasi RINA 

demi alasan keamanan dan keselamatan. ---------------------------  

15.47. Demikian Tanggapan Terlapor II atas Laporan Dugaan 

Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor PS2137135R–

Charter Hire Of One (1) Unit Floating Storage Offloading For Cinta 

Terminal, Terlapor II sampaikan berdasarkan pada fakta dan 

kebenaran yang kesemuanya adalah telah sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Terlapor II 

berharap bahwa Majelis Komisi yang memeriksa Perkara a quo 

dapat mempertimbangkan Tanggapan Terlapor. Terlapor II 

sungguh percaya bahwa Majelis Komisi yang memeriksa 

Perkara a quo, sebagai pihak yang berwenang dapat dengan 

bijaksana menindaklanjuti Tanggapan yang Terlapor ajukan 

demi mewujudkan persaingan usaha yang wajar, sehat dan 

berkualitas. ---------------------------------------------------------------  

16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, 

Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan 

yang disampaikan kepada Rapat Komisi (vide bukti A17). ------------------  
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17. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya 

Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 16/KPPU/Pen/V/2017 

tanggal 02 Mei 2017 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 

23/KPPU-I/2016 (vide bukti A18). ----------------------------------------------  

18. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 28/KPPU/Kep.3/V/2017 

tanggal 02 Mei 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis 

Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 23/KPPU-I/2016 

(vide bukti A19). --------------------------------------------------------------------  

19. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 23/KPPU-

I/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 

23/KMK/Kep/V/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor 23/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 

60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai 

dengan tanggal 08 Agustus 2017 (vide bukti A21). --------------------------  

20. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan 

Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, 

Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu 

Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi 

kepada para Terlapor (vide bukti A22, A23, A24, A25, A26, dan A27). ---  

21. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan 

sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------  

21.1. Saudara Leo A. Tangkilisan selaku Direktur PT Pelayaran 

Tamarin Samudra sebagai Saksi pada tanggal 15 Mei 2017 (vide 

bukti A28, A29, dan vide bukti B3). ----------------------------------  

21.2. Saudara Susanto Perwata selaku Direktur Utama Konsorsium 

PT Pelayaran Sumatera Wahana Perkasa dan PT Tirta Jaya 

Segara sebagai Saksi pada tanggal 15 Mei 2017 (vide bukti A30, 

A31, dan vide bukti B4). ------------------------------------------------  

21.3. Saudara Yada Prawira Ganta dan Saudara Oky Karyanto selaku 

Staf Divisi Commercial Direktorat Pemasaran dan Niaga PT 

Pertamina (Persero) sebagai Saksi pada tanggal 22 Mei 2017 

(vide bukti A34, A35, dan vide bukti B6). ----------------------------  
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21.4. Saudara Dirja Adisiswanto selaku Superintendent Construction 

dan Saudara Bemby H selaku Staf Administrasi PT Duta Marine 

sebagai Saksi pada tanggal 29 Mei 2017 (vide bukti A36, A37, 

dan vide bukti B7). ------------------------------------------------------  

21.5. Saudara Raja Oloan Saut Gurning, ST, M.Sc., Ph.D selaku 

Dosen Jurusan Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknologi 

Kelautan Institut Teknologi Sepuluh November sebagai Ahli 

pada tanggal 05 Juni 2017 (vide bukti A38, A39, A40 dan vide 

bukti B8). ------------------------------------------------------------------  

21.6. Saudara Yudik Totok Priyanto selaku Commercial General 

Manager Perseroan PT Buana Listya Tama Tbk. sebagai Saksi 

pada tanggal 12 Juni 2017 (vide bukti A43, A44, dan vide bukti 

B10). -----------------------------------------------------------------------  

21.7. Saudari Deborah Audrey selaku Direktur PT Pelayaran Tamarin 

Samudra sebagai Saksi pada tanggal 19 Juni 2017 (vide bukti 

A48, A49, dan vide bukti B11). ----------------------------------------  

21.8. Saudara Ir. Agus Budiyanto selaku Kepala Dinas Perkapalan 

dan Transportasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) sebagai Saksi 

pada tanggal 10 Juli 2017 (vide bukti A56, A57, dan vide bukti 

B14). -----------------------------------------------------------------------  

21.9. Saudara Ir. Sunaryo Ph.D.CEngUK.MRINA.FIMarEST selaku 

Dosen Senior Program Studi Teknik Perkapalan Departemen 

Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia sebagai 

Ahli pada tanggal 17 Juli 2017 (vide bukti A58, A59, dan vide 

bukti B15). ----------------------------------------------------------------  

21.10. Saudara Budiman Johansyah, S.T. selaku Kepala Cabang Biro 

Klasifikasi Indonesia (BKI) Makassar sebagai Ahli pada tanggal 

19 Juli 2016 (vide bukti A60, A61, dan vide bukti B16). ----------  

21.11. Saudara Ir. Perkasa Sinagabariang, M.M. selaku Vice President 

Exploitation CNOOC South East Sumatera (SES) Ltd sebagai 

Saksi pada tanggal 19 Juli 2017 (vide bukti A54, A55, A65, A66, 

A67, dan vide bukti B17). ----------------------------------------------  

21.12. Saudara Johnson Williang Sutjipto selaku Ketua Umum 

Indonesian National Shipowner's Association (INSA) sebagai Ahli 
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pada tanggal 24 Juli 2017 (vide bukti A68, A69, dan vide bukti 

B18). -----------------------------------------------------------------------  

21.13. Saudara Pieters Adnyana Utomo selaku Chief Commercial 

Officer PT Armada Bumi Pratiwi Lines sebagai Saksi pada 

tanggal 25 Juli 2017 (vide bukti A41, A42, A70, A71, dan vide 

bukti B20). ----------------------------------------------------------------  

21.14. Saudara Warta Elia Rataulam Sirumapea Deputi Perencanaan 

Divisi Perencanaan Eksploitasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 

sebagai Saksi pada tanggal 31 Juli 2017 (vide bukti A76, A77, 

A78, A79, dan vide bukti B21). ----------------------------------------  

21.15. Saudara Johnson Williang Sutjipto selaku Ketua Umum 

Perkumpulan INSA sebagai Ahli pada tanggal 07 Agustus 2017 

(vide bukti A80, A81, dan vide bukti B22). --------------------------  

21.16. Saudara Perkasa N.P. Sinagabariang selaku VP Exploitation dan 

Saudara Ir. Bambang Hari Setyawan selaku VP Supply Chain 

Management CNOOC South East Sumatera (SES) Ltd sebagai 

Terlapor I pada tanggal 09 Agustus 2017 (vide bukti A82, A83, 

dan vide bukti B23). -----------------------------------------------------  

21.17. Saudara Sumanto Hartanto selaku Direktur PT Sillo Maritime 

Perdana sebagai Terlapor II pada tanggal 09 Agustus 2017 (vide 

bukti A84, A85, dan vide bukti B24). ---------------------------------  

22. Menimbang dengan terbitnya Surat Keputusan Presiden Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional, Komisi menerbitkan 

Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 

22/KPPU/Pen/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penyesuaian 

Jangka Waktu Penanganan Perkara,menyesuaikan Jangka Waktu 

Kegiatan Penanganan Perkara Nomor 23/KPPU-I/2016 yang semula 

adalah 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017 

disesuaikan menjadi tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 

Agustus 2017 (vide bukti A64, A72, A73, A74, dan A75). -------------------  

23. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya 

Ketua Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 
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36/KMK/Kep/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 23/KPPU-I/2016 

(vide bukti A94). --------------------------------------------------------------------  

24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 

46/KPPU/Kep.3/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 23/KPPU-I/2016 (vide bukti 

A95). ----------------------------------------------------------------------------------  

25. Menimbang bahwa Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor 23/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 

30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2017 

sampai dengan tanggal 25 September 2017 (vide bukti A95). --------------  

26. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Keputusan Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi 

kepada para Terlapor (vide bukti A97, A98, A99, dan A100). ---------------  

27. Menimbang bahwa pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, 

Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan 

Pemeriksaan sebagai berikut: ----------------------------------------------------  

27.1. Saudara Udin Dampang selaku Spesialis Pratama Perencanaan 

pada Deputi Perencanaan Divisi Program Kerja Satuan Kerja 

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

(SKK Migas) sebagai Saksi pada tanggal 10 Agustus 2017 (vide 

bukti A86, A87, dan vide bukti B25). --------------------------------  

27.2. Saudara Febrian Ihsan selaku Manager Logistik pada Deputi 

Pengendalian Pengadaan Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan 

Analisis Biaya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha 

Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai Saksi pada 

tanggal 10 Agustus 2017 (vide bukti A88, A89, dan vide bukti 

B26). -----------------------------------------------------------------------  

27.3. Saudari Ir. Hendratmi Susilowati selaku Spesialis Pratama 

Dukungan Bisnis Deputi Operasi Divisi Penunjang Operasi dan 

Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK 
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Migas) sebagai Saksi pada tanggal 11 Agustus 2017 (vide bukti 

A90, A91, A92, A93, dan vide bukti B27). ---------------------------  

27.4. Saudara Widi Santuso selaku Kepala Divisi Pengelolaan Rantai 

Suplai dan Analisis Biaya, Saudari Maria Ida Tota Noenoehitoe 

S. selaku Manager Senior Kapasitas Nasional, Saudara Febrian 

Ihsan, S.E. selaku Manager Logistik, Saudara Ahmad Kristriono 

Wijaya selaku Staf Senior Pengelolaan Pengadaan Barang dan 

Jasa IB, Saudara Ari Stefano, S.H., selaku Staf Pengelolaan 

Pengadaan Barang dan Jasa IA dan Saudara Rudi Santoso 

Susilo selaku Staf Bantuan Hukum Satuan Kerja Satuan Kerja 

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

(SKK Migas) sebagai Saksi pada tanggal 21 Agustus 2017 (vide 

bukti A101, A102, dan vide bukti B28). -----------------------------  

27.5. Pemeriksaan Alat Bukti (Inzage) berupa Surat dan/atau 

Dokumen oleh Investigator dan Terlapor pada tanggal 11 

September 2017 (vide bukti A103, A104, A106, A107, dan vide 

bukti B29). ----------------------------------------------------------------  

27.6. Penyerahan Kesimpulan oleh Investigator dan para Terlapor 

kepada Majelis Komisi pada tanggal 18 September 2017 (vide 

bukti A103, A105, A106, A108, dan vide bukti B30). -------------  

28. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti I.6): --------  

28.1. Obyek Perkara adalah Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 

PS2137135R-Charter Hire of One (1) Unit Floating Storage 

Offloading for Cinta Terminal dengan rincian sebagai berikut: ---  

No Uraian Informasi 

1. Sumber Pendanaan Work Program & Budget Schedule 8, 
Line No 5, AFE No. 14-8001 

2. Pelaksanaan Pengadaan Panitia Lelang CNOOC SES Ltd 

3. Nilai OE Awal US$ 138,776,000 untuk masa 10 
Tahun (3652 hari) 

4. Nilai OE Final US$ 64,381,500 untuk masa 8 
Tahun (2259 hari) 

5. Metode Pelelangan Pelelangan Umum 

6. Metode Evaluasi  Prakualifikasi Dua Sampul-Sistem 
Gugur 

7. Kualifikasi Usaha Besar / Non Kecil 
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28.2. Tentang Dugaan  Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 ------------------------------------------------------------------------  

 

 

Pasal 22 

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 
mengatur dan atau menetukan pemenang tender sehingga dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat 
 

 

28.3. Tentang Kronologis Tender  --------------------------------------------  

Bahwa kronologis lelang a quo dibagi menjadi 4 (empat) 

tahapan dalam pelaksanaannya sebagaimana penjelasan 

tertulis yang disampaikan oleh Panitia Tender: ---------------------  

28.3.1. Tahapan Bid Plan: ---------------------------------------------  

a. 26 Agustus 2013: CNOOC SES Ltd mengajukan 

usulan rencana lelang kepada Satuan Kerja 

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 

dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui surat Nomor 

PRES/S-479/VII-2013 tertanggal 26 Agustus 2013.  

b. 06 September 2013: Rapat Usulan Rencana Lelang 

dengan SKK Migas. ---------------------------------------  

c. 13 September 2013: CNOOC SES Ltd menyerahkan 

kelengkapan dokumen yang diminta oleh SKK 

Migas melalui surat Nomor PROC/S-099/IX-2013. -  

d. 27 November 2013: Rapat dengan SKK Migas, 

perihal strategi pengadaan dan justifikasi 

penyusunan HPS/OE. -----------------------------------  

e. 17 Desember 2013: Rapat dengan SKK Migas, 

perihal pembahasan strategi periode kontrak dan 

HPS/OE. ---------------------------------------------------  

f. 20 Desember 2013: CNOOC SES Ltd menyerahkan 

kelengkapan dokumen yang diminta oleh SKK 

Migas melalui surat Nomor OPERS/S-177/XII-

2013, perihal usulan strategi penetapan periode 

kontrak dan harga perkiraan sendiri. -----------------  
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g. 20 Februari 2014: SKK Migas melalui surat Nomor 

SRT 0159/SKKO0000/2014/S1 menyetujui AFE 

14-8001 untuk FSO Cinta Terminal. ------------------  

h. 14 Maret 2014: CNOOC SES Ltd menyerahkan 

kelengkapan dokumen yang diminta oleh SKK 

Migas melalui Surat Nomor PROC/S-025/III-2014, 

perihal: revisi dokumen lelang sebagai tindak 

lanjut dari perubahan AFE. -----------------------------  

i. 24 Maret 2014: CNOOC SES Ltd menyerahkan 

kelengkapan dokumen yang diminta oleh SKK 

Migas melalui Surat Nomor PROC/S-026A/III-

2014, perihal: revisi klausa periode kontrak dalam 

kontrak utama. --------------------------------------------  

j. 10 Juni 2014: Persetujuan rencana lelang surat 

SKK Migas Nomor SRT-0455/SKKO0000/2014/S7.  

28.3.2. Tahapan Pendaftaran Lelang: -------------------------------  

a. 18 Juni 2014: Pengumuman lelang dan iklan di 

Media Indonesia, website procurement CNOOC SES 

Ltd, dan papan pengumuman. -------------------------  

b. 18-20 Juni 2014: Periode pendaftaran, terdapat 18 

calon peserta lelang yang mendaftar, antara lain: ---  

1. PT Armada Bumi Pratiwi Lines. -------------------  

2. Konsorsium PT Bawana Margatama dan PT 

Arah Prana Asia Pasifik dan MODEC Inc. -------  

3. PT Pelayaran Tamarin Samudra. -----------------  

4. PT Pertamina (Persero). -----------------------------  

5. Konsorsium PT Multiline. --------------------------  

6. PT Duta Marine. -------------------------------------  

7. Konsorsium PT Pelayaran Sumatra Wahana 

Perkasa dan PT Tirta Jaya Segara. ---------------  

8. Konsorsium PT Pan Maritim Wira Pawitra. -----  

9. PT Logindo Samudramakmur. --------------------  

10. PT Sillo Maritime Perdana. -------------------------  

11. Konsorsium PT Jaya Samudra Karunia 

Shipping.----------------------------------------------  



 

 
-86 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

12. PT Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal. ----  

13. Konsorsium PT Adnyana dan PT Arah Prana 

Asia Pasifik. ------------------------------------------  

14. PT Pertamina Trans Kontinental. -----------------  

15. Konsorsium PT Samudra Petrindo Asia. ---------  

16. Konsorsium PT Supraco Lines.--------------------  

17. Konsorsium PT Pelayaran Trans Parau Sorat. --  

18. PT Buana Listya Tama, Tbk. ----------------------  

c. 24 Juni 2014: Undangan prakualifikasi dikirim 

kepada seluruh calon peserta lelang yang 

mendaftar. -------------------------------------------------  

d. 25-26 Juni 2014: Periode pengambilan dokumen 

prakualifikasi oleh para calon peserta lelang. --------  

28.3.3. Tahapan Prakualifikasi: --------------------------------------  

a. 02 Juli 2014: Rapat penjelasan untuk tata cara 

prakualifikasi: 16 calon peserta lelang hadir. --------  

b. 21 Juli 2014: Batas akhir pemasukan dokumen 

prakualifikasi. Terdapat 8 calon peserta lelang yang 

memasukkan dokumen prakualifikasi antara lain: -  

1. PT Sillo Maritime Perdana. --------------------------  

2. PT Armada Bumi Pratiwi Lines. --------------------  

3. PT Pelayaran Tamarin Samudra. ------------------  

4. Konsorsium PT Pelayaran Sumatra Wahana 

Perkasa dan PT Tirta Jaya Segara. ----------------  

5. Konsorsium PT Adnyana dan PT Arah Prana 

Asia Pasifik. -------------------------------------------  

6. PT Pertamina (Persero). ------------------------------  

7. PT Duta Marine; dan ---------------------------------  

8. PT Buana Listya Tama, Tbk. ------------------------  

c. 18 Agustus 2014: CNOOC SES Ltd meminta 

dokumen-dokumen pendukung tambahan untuk 

evaluasi prakualifikasi kepada beberapa calon 

peserta lelang yang perlu untuk dilakukan 

klarifikasi lanjutan (Surat Nomor 

PROCCOM/FAX/717/2014). ---------------------------  
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d. 21 Agustus 2014: Batas akhir pemasukan 

dokumen pendukung tambahan yang diperlukan 

untuk proses evaluasi prakualifikasi. -----------------  

e. 15 September 2014: CNOOC SES Ltd mengirimkan 

Surat Nomor PROC/S-093/IX-2014 ke SKK Migas, 

perihal permohonan konsultasi hasil 

prakualifikasi. ---------------------------------------------  

f. 29 September 2014: Konsultasi hasil Prakualifikasi 

ke SKK Migas, SKK Migas belum menyetujui hasil 

prakualifikasi, dimana terdapat perbedaan 

pemahaman dalam persyaratan pengalaman yang 

telah diterapkan pada dokumen prakualifikasi, dan 

SKK Migas meminta agar dalam melaksanakan 

prakualifikasi, CNOOC SES Ltd menggunakan 

persyaratan yang mengacu pada dokumen 

prakualifikasi sesuai Rencana Lelang yang telah 

disetujui. ---------------------------------------------------  

g. 22-23 Oktober 2014: Periode pengambilan 

dokumen kuisioner prakualifikasi yang telah 

direvisi sesuai rencana lelang. --------------------------  

h. 24 Oktober 2014: Rapat penjelasan tata cara 

prakualifikasi kembali: 11 calon peserta lelang 

hadir. -------------------------------------------------------  

i. 31 Oktober 2014: Batas akhir pemasukan 

dokumen prakualifikasi.  Terdapat 8 calon peserta 

lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi. -  

j. 25 November 2014: Risalah rapat prakualifikasi 

evaluasi rekomendasi disampaikan panitia lelang 

dan disetujui Pejabat Berwenang CNOOC SES Ltd, 

dengan hasil 4 calon peserta lelang yang lolos: ------  

1. PT Sillo Maritime Perdana. --------------------------  

2. PT Armada Bumi Pratiwi Lines. --------------------  

3. PT Pertamina (Persero). ------------------------------  

4. PT Buana Listya Tama, Tbk. ------------------------  
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k. 26 November 2014: CNOOC SES Ltd mengirimkan 

surat Nomor SCM/S-076/XI-2014 ke SKK Migas, 

perihal permohonan konsultasi hasil 

prakualifikasi. ---------------------------------------------  

l. 01 Desember 2014: Rapat konsultasi prakualifikasi 

dengan SKK Migas. ---------------------------------------  

m. 23 Desember 2014: CNOOC SES Ltd menerima 

risalah rapat konsultasi prakualifikasi yang sudah 

ditandatangani oleh SKK Migas, ditandatangani 

pada tanggal 12 Desember 2014. ----------------------  

n. 29 Desember 2014: CNOOC SES Ltd mengirimkan 

hasil evaluasi prakualifikasi di papan 

pengumuman dan fax kepada seluruh perusahaan 

yang lulus dan tidak lulus. ------------------------------  

o. 31 Desember 2014: Surat tanggapan terkait hasil 

prakualifikasi dikirimkan oleh PT Adnyana Ref 

Nomor 0583/ADY/DSK-DIR/1214. --------------------  

p. 07 Januari 2015: CNOOC SES Ltd mengirimkan 

fax Nomor PROCCOM/FAX/024/2015 sebagai 

balasan terhadap surat PT Adnyana, bahwa 

sebagai pemimpin konsorsium, PT Adnyana tidak 

memiliki pengalaman mengoperasikan FSO/FPSO 

dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. -------  

28.3.4. Tahapan Lelang: -----------------------------------------------  

a. 15 Januari 2015: Undangan lelang dikirimkan 

kepada 4 calon peserta yang sudah lolos 

prakualifikasi. ---------------------------------------------  

b. 19-2 Januari 2015: Periode pengambilan dokumen 

lelang. Semua peserta tender yang diundang 

tercatat mengambil dokumen lelang. ------------------  

c. 22 Januari 2015: Rapat penjelasan lelang dihadiri 

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

1. PT Sillo Maritime Perdana. --------------------------  

2. PT Armada Bumi Pratiwi Lines. --------------------  

3. PT Pertamina (Persero). ------------------------------  
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4. PT Buana Listya Tama, Tbk. ------------------------  

d. 23-30 Januari 2015: Periode verifikasi (klarifikasi 

tanya jawab tertulis) setelah rapat penjelasan 

lelang. -------------------------------------------------------  

e. 09 Februari 2015: CNOOC SES Ltd mengirimkan 

jawaban atas verifikasi kepada seluruh peserta 

lelang. -------------------------------------------------------  

f. 11 Maret 2015: Batas akhir pemasukan dokumen 

penawaran.  Terdapat 2 (dua) peserta lelang yang 

memasukkan dokumen penawaran: -------------------  

1. PT Sillo Maritime Perdana; dan --------------------  

2. PT Buana Listya Tama, Tbk. ------------------------  

 Karena tidak kuorum, lelang dinyatakan gagal dan 

dilakukan lelang ulang (re-bid). -------------------------  

g. 13 Maret 2015: CNOOC SES Ltd mengirimkan 

undangan pemasukan lelang ulang kepada seluruh 

peserta lelang yang sudah lulus prakualifikasi. -----  

h. 27 Maret 2015: Batas akhir pemasukan dokumen 

untuk lelang ulang. Kembali terdapat hanya 2 

(dua) peserta lelang yang memasukkan dokumen 

penawaran: ------------------------------------------------  

1. PT Sillo Maritime Perdana; dan --------------------  

2. PT Buana Listya Tama, Tbk. ------------------------  

i. 28 Maret-28 Juni 2015: Proses evaluasi 

administratif dan teknis. --------------------------------  

j.  29 Juni 2015: Berita acara hasil evaluasi 

administrasi dan teknis disetujui oleh panitia 

lelang dan Pejabat Berwenang CNOOC SES Ltd. ----  

k. 01 Juli 2015: Pembukaan dokumen komersial: -----  

1. PT Sillo Maritime Perdana = US$ 80,759,250 

(125,44% dari Owner Estimate (OE)); dan --------  

2. PT Buana Listya Tama, Tbk = US$ 86,971,500 

(135,09% dari OE). -----------------------------------  

 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE dari CNOOC 

SES Ltd adalah US$ 64,381,500. ----------------------  
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l. 06 Juli 2015: Evaluasi penawaran komersial 

dilakukan dengan hasil posisi Harga Evaluasi 

Penawaran (HEP) sebagai berikut: ---------------------  

1. Peringkat HEP I: PT Buana Listya Tama, Tbk 

(US$ 77,412,619.93); dan ---------------------------  

2. Peringkat HEP II: PT Sillo Maritime Perdana 

(US$ 77,821,639.09). --------------------------------  

m. 08 Juli 2015: CNOOC SES Ltd melakukan rapat 

negosiasi harga dengan PT Buana Listya Tama, 

Tbk. PT Buana Listya Tama, Tbk menyatakan tidak 

dapat memberikan penurunan harga penawaran. --  

n. 09 Juli 2015: Negosiasi dilanjutkan dengan 

mengundang PT Sillo Maritime Perdana. PT Sillo 

Maritime Perdana bersedia menurunkan harga dari 

US$ 80,759,250 menjadi US$ 79,855,650 

(124,03% dari OE). ---------------------------------------  

o. 29 Juli 2015: Proses negosiasi bersamaan CNOOC 

SES Ltd–PT Buana Listya Tama, Tbk–PT Sillo 

Maritime Perdana. OE CNOO SES Ltd sebesar US$ 

64,381,500. Setelah dilakukan negosiasi 

bersamaan maka harga PT Sillo Maritime Perdana 

menjadi US$ 70,706,700 (109,82% dari OE) dan 

harga PT Buana Listya Tama, Tbk tetap US$ 

86,971,500 (135,09% dari OE). -------------------------  

p. 25 Agustus 2015: Dilakukan negosiasi lanjutan 

dengan PT Sillo Maritime Perdana, dimana PT Sillo 

Maritime Perdana tidak dapat lagi memberikan 

penurunan harga dan harga tersebut sudah 

merupakan harga terbaik. -------------------------------  

q. 31 Agustus 2015: Berita acara hasil pengadaan 

disetujui oleh panitia lelang dan Pejabat 

Berwenang CNOOC SES Ltd, dengan hasil bahwa 

PT Sillo Maritime Perdana adalah calon pemenang 

lelang. Pengumuman calon pemenang lelang. -------  
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r. 04 September 2015: CNOOC SES Ltd mengirimkan 

surat Nomor PRES/S-317/IX-2015 ke SKK Migas, 

perihal permohonan persetujuan hasil lelang. -------  

s. 11 September 2015: Rapat pembahasan usulan 

persetujuan hasil pelaksanaan lelang. ----------------  

t. 18 September 2015: Pemasukan dokumen tindak 

lanjut risalah rapat 11 September 2015. -------------  

u. 25 September 2015: SKK Migas mengirimkan surat 

Nomor SRT-2248/SKKD2000/2015/S7 ke CNOOC 

SES Ltd, perihal negosiasi kembali hasil 

pelaksanaan lelang. Nilai penawaran masih di atas 

hasil market intelligent yang disampaikan sebesar 

US$ 28,680.63 per hari. Sedangkan harga 

penawaran dari calon pemenang lelang sebesar 

US$ 31,300 per hari. -------------------------------------  

v. 09 Oktober 2015: CNOOC SES LTd melakukan re-

negosiasi terhadap PT Sillo Maritime Perdana. PT 

Sillo Maritime Perdana akhirnya menyetujui 

penurunan hingga sama dengan OE CNOOC 

dengan nilai US$ 28,500 per hari (100% dari OE). --  

w. 13 Oktober 2015: CNOOC SES Ltd memberikan 

surat Nomor PRES/S-367/X-2015 kepada SKK 

Migas perihal hasi re-negosiasi harga penawaran. --  

x. 22 Oktober 2015: CNOOC SES Ltd memberikan 

surat Nomor SCM/S-127/X-2015 kepada SKK 

Migas, perihal informasi tambahan permohonan 

persetujuan hasil pelaksanaan lelang. ----------------  

y. 06 November 2015: SKK Migas memberikan Surat 

Persetujuan Hasil Pelaksanaan Lelang. ---------------  

z. 20 November 2015: Surat penunjukan pemenang 

lelang dikirimkan kepada pemenang lelang. ---------  

aa. 28 Januari 2016: Dokumen kontrak dikirimkan 

kepada pihak kontraktor (PT Sillo Maritime 

Perdana) untuk ditandatangani. -----------------------  
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28.4. Tentang Fakta dalam Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Barang dan 

Jasa Nomor PS2137135R-Charter Hire of One (1) Unit Floating 

Storage Offloading for Cinta Terminal sebagai berikut: -------------  

28.4.1. Tentang Tahap Perencanaan Lelang -----------------------  

28.4.1.1. Tentang Nama atau Judul Lelang -------------  

1. Bahwa lelang ini bernama Charter Hire of 

One Unit Floating Storage Offloading for 

Cinta Terminal Pengadaan Nomor 

PS2137135R. -----------------------------------------------  

2. Bahwa sebelum dilakukan lelang ulang 

nama lelang awal adalah Charter Hire of 

One Unit Floating Storage Offloading for 

Cinta Terminal Pengadaan Nomor 

PS2137135. -----------------------------------  

3. Proses perencanaan dan persiapan 

lelang menggunakan nama Charter Hire 

of One Unit Floating Storage Offloading 

for Cinta Terminal Pengadaan Nomor 

PS2137135. -----------------------------------  

4. Bahwa pada awalnya lelang ini memiliki 

Pagu sebesar US$ 138,776,000. ----------  

5. Bahwa berdasarkan aturan PTK 007 

Revisi 2 nilai lelang tersebut 

memerlukan persetujuan atau approval 

dari SKK Migas. -------------------------------------------  

28.4.1.2. Tentang Proses Pengajuan Pengajuan 

Approval For Expenditure (AFE) ----------------  

1. Bahwa proses perencanaan lelang a quo 

dimulai dari pengajuan AFE Nomor 14-

8001 “Charter Hire One (1) unit Floating 

Storage Offloading (FSO) for Cinta 

Terminal” berdasarkan Surat CNOOC 

Nomor PRES/S-055 tanggal 05 Februari 

2013. ------------------------------------------  



 

 
-93 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

2. Bahwa Daily Charter Rate atau OE 

harian yang diajukan oleh CNOOC 

sebesar US$ 38,000/hari dengan 

beberapa pertimbangan antara lain: -----  

a. Cost Structure Analysis -----------------  

i. Rata-rata AFRAMAX Tanker 

Charter Rate US$ 25,625/hari. ---  

ii. Konversi kapal Federal II ke FSO 

sebesar US$ 36,000,000 (dibagi 

10 tahun menjadi US$ 9,800). ---  

iii. Mobilisasi + Demobilisasi (total: 

US$ 1,537,500). ---------------------  

iv. Hook Up + Instalasi (total: US$ 

1,520,000). ---------------------------  

v. Katering + Akomodasi (total: US$ 

1,740/hari). --------------------------  

b. Harga kontrak FSO sebelumnya, 

ditambah nilai inflasi atau fluktuasi 

pasar: -------------------------------------  

i. Kontrak FSO 114 di Cinta 

Terminal sebesar US$ 

23.000/hari. -------------------------  

ii. Kontrak FSO Lentera Bangsa di 

widuri terminal sebesar US$ 

44,895/hari. -------------------------  

iii. Kontrak TST MT. Galunggung 

sebesar US$ 31,000/hari. ---------  

iv. Kontrak kapal Federal II sebesar 

US$ 34,600/hari. -------------------  

c. Perbandingan trend harga minyak 

dengan harga sewa FSO. ---------------  

3. Bahwa periode kontrak berdasarkan 

pengajuan awal tersebut adalah 10 

(sepuluh) tahun atau 3652 hari. ----------  

28.4.1.3. Tentang Proses Penyusunan Spesifikasi 

Teknis Kapal --------------------------------------  
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1. Bahwa terkait spesifikasi teknis, 

dilakukan rapat antara tim teknis 

CNOOC dan SKK Migas pada tanggal 06 

Maret 2013. -----------------------------------  

2. Bahwa dari hasil rapat tersebut terdapat 

31 item spesifikasi teknis yang 

disepakati untuk menjadi persyaratan 

lelang. -----------------------------------------  

3. Padatanggal 06 September 2013 Tim 

Teknis CNOOC melakukan rapat 

lanjutan terkait rencana pengadaan 

dengan SKK Migas, dengan tindak lanjut 

SKK Migas meminta CNOOC 

memperbaiki dan melengkapi dokumen 

usulan rencana pengadaan, antara lain: 

(vide Minutes Of Meeting) -------------------  

a. Persyaratan SIUPAL/SIOPSUS di 

dalam persyaratan Prakualifikasi. --  

b. Persyaratan pengalaman di dalam 

persyaratan Prakualifikasi agar 

mengacu kepada PTK 007 dan 

amandemen. ----------------------------  

c. Penjelasan dan justifikasi mengenai 

periode pasti hanya 1429 hari (4 

tahun) sedangkan periode opsional 

2223 hari (6 tahun). -------------------  

d. Persyaratan TKDN, berkaitan 

dengan persyaratan bendera adalah 

bendera Indonesia, sehingga konten 

terhadap TKDN diupayakan agar 

lebih tinggi. -----------------------------  

e. Persyaratan minimal Kemampuan 

Dasar (KD) pada perhitungan 

KD=5NPT dicantumkan dalam 

dokumen prakualifikasi. --------------  
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f. Konsistensi persyaratan bendera 

Indonesia yaitu sesuai Risalah 

Rapat Teknis tanggal 6 Maret 2013: 

On Delivery. -----------------------------  

g. Salinan Procurement List atau 

revisinya. --------------------------------  

28.4.1.4. Tentang Persetujuan AFE -----------------------  

Bahwa SKK Migas mengirimkan surat 

nomor SRT-0455/SKKO0000/2014/S7 

tertanggal 10 Juni 2014 perihal persetujuan 

rencana pengadaan Charter Hire of One (1) 

Unit Floating Storage Offloading (FSO) for 

Cinta Terminal (Nomor PS2137135) kepada 

CNOOC SES Ltd. ---------------------------------  

28.4.1.5. Tentang Proses Persiapan Administrasi 

Lelang ----------------------------------------------  

1. Bahwa CNOOC mengirimkan dokumen 

tambahan untuk usulan rencana 

pengadaan melalui surat Nomor 

PROC/S-099/IX-2013 tanggal 13 

September 2013 yang dilampiri dengan 3 

lembar skenario pengadaan antara lain:  

Skenario 1 FSO CNOOC 114 (Existing) 
win the tender process. 

Skenario 2 FSO CNOOC 114 (Existing) 
lose the tender process, and 
FSO CNOOC 114 appointed 
as Temporary Storage until 
conversion process of new 
FSO finish. 

Skenario 3 FSO CNOOC 114 (Existing) 
lose the tender process, and 
FSO CNOOC 114 could not be 
appointed as Temporary 
Storage until conversion 
process of new FSO finish.  

 

2. Bahwa CNOOC mengirimkan surat 

Nomor OPER/S177/XII-2013 tanggal 20 

Desember 2013 perihal “Usulan Strategi 

Penetapan Periode Kontrak dan Harga 

Perkiraan Sendiri.” --------------------------  
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3. Bahwa SKK Migas mengirimkan surat 

Nomor SRT-0159/SKKO0000/2014/S1 

tertanggal 20 Februari 2014 perihal 

persetujuan AFE Nomor 14-8001 Charter 

Hire One (1) unit Floating Storage 

Offoading (FSO) for Cinta Terminal 

kepada CNOOC SES Ltd. -------------------  

28.4.2. Tentang Persyaratan Kapasitas Tangki 750.000-

850.000 bbls di 95% di Luar Slope Tank ------------------  

28.4.2.1. Bahwa kapasitas tangki yang 

dipersyaratkan dalam pelelangan ini adalah 

sebesar 750.000–850.000 bbls di 95% 

diluar Slope Tank (vide dok C1). --------------  

28.4.2.2. Bahwa yang dimaksud dengan Slope Tank 

adalah tangki untuk menyimpan residu, 

minyak-minyak sisa serta berfungsi untuk 

pembersihan tangki atau menguras, yang 

memang tidak dapat diangkat lagi atau 

sisanya (vide BAP SMK Ahli Teknik 

Perkapalan UI).-----------------------------------  

28.4.2.3. Bahwa dalam persidangan, Saksi Chief 

Commercial Officer PT Armada Bumi Pratiwi 

Lines menyatakan (vide BAP SMK Saksi 

Pieters Adyana Utomo): -------------------------  

1. Bahwa apabila spesifikasi tangki 

dipersyaratkan 650.000–850.000 bbls 

maka PT Armada Bumi Pratiwi Lines 

dapat mengajukan penawaran dalam 

pelelangan terkait. -------------------------  

2. Bahwa apabila spesifikasi tangki 

dipersyaratkan 650.000–850.000 bbls 

maka ada beberapa kapal berbendera 

Indonesia yang dapat mengajukan 

penawaran dalam pelelangan terkait. --  

3. Bahwa ukuran kapal 750.000-850.000 

barrel di 95% sebagai persyaratan 
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teknis tidak lazim. Menurut Saksi, 

ukuran lazim atau standard kapal 

tanker pengangkut crude yang dibuat 

di dunia di 98% kapasitas, hal ini yang 

membuat spesifikasi yang diajukan 

CNOOC berada di tengah-tengah 

kapasitas tanki Aframax dan Suezmax.  

4. Bahwa ada dua hal yang menghambat 

Saksi terkait persyaratan kapasitas 

tangki, Pertama, dari 750.000-850.000 

disain kapal standardnya di 98%. Jadi 

Suezmax dan Aframax didisain di 98%.  

Kedua, syarat kapal berada di tengah-

tengah. Apabila hanya boleh diisi di 

95% berarti bukan di 750.000 tetapi 

mungkin di 780.000 untuk mencapai 

beda 3%. Kemudian, walaupun tidak 

ada aturannya, tetapi dalam dokumen 

Q88 apabila ingin menawarkan kapal 

ke siapapun dan penyewa mau 

menyewa kapal apapun, dokumen yang 

dipakai adalah Q88.  Q88 diterbitkan 

oleh asosiasi owner international.  

Memang bukan aturan IMO atau apa.  

Akan tetapi, istilahnya adalah apabila 

Saya punya kapal selalu di 98%. 

Mungkin yang lain juga 98% sehingga 

market praktisnya selalu di 98%.  

Mungkin memang tidak ada aturan di 

95% atau 98% tetapi secara market 

practice ada di 98%. Boleh saja apabila 

mau loading di 95%. -----------------------  

5. Bahwa spesifikasi berada ditengah-

tengah dan bukan disain standard 

artinya populasinya sendiri tidak 

sebanyak kapal dengan ukuran 
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standard. Orang bisa membuat kapal 

dengan spesifikasi ditengah-tengah 

pasti ada project khusus, pasti untuk 

pekerjaan sesuatu misalnya ada 

pengangkutan yang khusus atau 

tanggung dan dibuat untuk pekerjaan 

lain. Kecuali bisa membangun yang 

baru di galangan tetapi hal tersebut 

butuh waktu selama 2 tahun. -----------  

6. Bahwa kapal milik Saksi yang bernama 

MT Fortune Villa pernah menggantikan 

FSO CNOOC 114 saat melakukan 

docking pada periode 2015 sampai 

dengan Desember 2016. ------------------  

7. Bahwa MT Fortune Villa menggantikan 

FSO CNOOC 114 di lapangan Cinta 

diperoleh melalui proses pelelangan 

dengan judul pekerjaan Temporary 

Storage Tanker (TST). ----------------------  

8. Bahwa kapasitas tangki kapal Fortune 

Villa pada saat menggantikan FSO 

CNOOC 114 adalah 750.000 bbls di 

98%. ------------------------------------------  

9. Bahwa pekerjaan Temporary Storage 

Tanker (TST) adalah memiliki fungsi 

utama yang sama dengan FSO CNOOC 

114 sebagai alat penampung minyak 

mentah di lapangan Cinta. ---------------  

10. Bahwa selama dipakai hampir 2 tahun, 

Kapal MT Fortune Villa tidak pernah 

ada permasalahan maupun 

keterbatasan tangki. -----------------------  

11. Bahwa bila Saksi menemukan kapal di 

pasaran, apabila membeli yang ada di 

market sudah pasti harganya lebih 

tinggi daripada yang standard.  Karena 
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kapal tersebut berbeda, special disain 

bukan standar. Bukan Suezmax juga 

bukan Aframax tetapi ditengah-tengah. 

Kalaupun bisa mendapatkan kapal 

mungkin harga belinya cenderung 

menjadi harga sewa sehingga harga 

akan lebih tinggi. Karena supply 

demand. -------------------------------------  

28.4.2.4. Bahwa dalam persidangan Saksi dari PT 

Pertamina (Persero) menyatakan (vide BAP 

SMK Saksi Oky Karyanto dan Yada Prawira 

Ganta-PT Pertamina (Persero) Direktorat 

Pemasaran dan Niaga): -------------------------  

1. Bahwa kapal milik PT Pertamina 

(Persero) yaitu yang bernama 

Galunggung tidak dapat memenuhi 

spesifikasi tangki yang diminta dalam 

pelelangan terkait. -------------------------  

2. Bahwa kapal Pertamina tidak ada yang 

sampai 750.000. Pertamina memiliki 

kapal dengan kisaran 715.000-690.000 

atau 710.000 dengan menggunakan 

barell oil yang sama. Tetapi tidak 

memiliki kapal yang besar. Kapal-kapal 

Pertamina didisain untuk trading 

sesuai dengan perairan Indonesia.  Jadi 

untuk kapasitas hingga 750.000 

memang tidak ada kapal Pertamina 

dengan cargo quantity sebesar itu. ------  

3. Bahwa ada beberapa nominasi kapal 

yang memiliki kemungkinan untuk 

disewa, yang 1 (satu) lokasinya ada di 

Middle East, mungkin di West Afrika 

dan tidak tertarik untuk dioperasikan 

di Indonesia. Karena untuk long term 
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harus re-flagging yaitu me-reflag 

bendera kapal ke bendera Indonesia. ---  

4. Bahwa kapal besar yang ada di 

Indonesia yang memenuhi spesifikasi 

kapasitas tangki yang dipersyaratkan 

yang tidak perlu dikonversi lagi adalah 

Kapal FSO CNOOC 114 yang 

merupakan FSO existing. -----------------  

5. Bahwa apabila memiliki kesempatan 

sewa kapal asing, maka akan lebih 

memilih kapal-kapal yang masih dekat 

dari Indonesia seperti dari Jepang atau 

Vietnam. -------------------------------------  

6. Bahwa apabila kapal asing tersebut 

berada jauh dari Indonesia seperti dari 

middle east, maka akan panjang 

urusan karena Pertamina yang harus 

membayar. Bunker-nya mahal dan agak 

sulit.  Potensi yang seperti itu tidak 

akan Pertamina lanjuti. -------------------  

7. Bahwa bila dinilai dari segi 

keekonomian pada saat proses 

pencarian kapal, terdapat satu kapal di 

daerah Eropa atau Amerika Serikat 

yaitu bernama MT Texas Star. -----------  

8. Bahwa namun saat itu kapal MT Texas 

Star sudah bekerja sama dengan salah 

satu peserta untuk mengikuti 

pelelangan yaitu PT Buana Listya Tama 

(BULL). Kerja sama yang dimaksud 

bukan telah dibeli kapalnya. -------------  

9. Bahwa pada saat pelelangan dibuka 

perusahaan yang memiliki kapal 

dengan spesifikasi tangki sebagaimana 

dipersyaratkan adalah Terlapor II. ------  
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10. Bahwa saat kapal Galunggung disewa 

oleh Terlapor I untuk menggantikan 

Kapal Lentera Bangsa yang terbakar 

selama 3 tahun sekian bulan, tidak ada 

keluhan terkait kapasitas tangki nya. --  

11. Bahwa saat kapal Galunggung disewa 

Terlapor I, kapasitas tangkinya adalah 

plus minus 700.000 bbls di 98%. -------  

12. Bahwa apabila dipersyaratkan 98% 

maka kapal Galunggung dapat masuk 

mengikuti pelelangan, bukan hanya di 

98% saja tapi apabila persyaratan juga 

di bawah 750.000 barrel misalnya 95% 

di 700.000 kapal Galunggung juga bisa 

masuk atau 98 % di 700.000 bbls juga 

bisa masuk. ---------------------------------  

28.4.2.5. Bahwa dalam persidangan Saksi dari PT 

Buana Listyatama, Tbk menyatakan (vide 

BAP SMK Saksi PT Buana Listyatama): ------  

1. Bahwa kapal atau FSO dengan 

kapasitas tangki sebagaimana 

dipersyaratkan “langka” di Indonesia 

karena pada saat kami mencari 

mengalami kesulitan. ----------------------  

2. Bahwa kapasitas yang dikehendaki 

750.000 barrels (tahun pembuatan 

tidak ada batasan) maka kami 

berusaha mencari kapal sesuai tender 

requirement, kami mendapat kapal 

bernama Texas Star, posisinya ada di 

Amerika. -------------------------------------  

3. Bahwa harga yang ditawarkan agak 

jauh dari OE sehingga kami dinego 

habis-habisan selama beberapa kali 

oleh CNOOC. Kami tidak dapat 

menurunkan harga mendekati OE 
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apalagi harus di bawah OE, karena 

kapal relatif baru, masih bendera asing, 

harganya saat itu agak mahal (tahun 

2015). ----------------------------------------  

4. Bahwa kami telah melakukan negosiasi 

dengan pemilik kapal, untuk 

menurunkan harga serta berkonsultasi 

ke shipyard untuk nilai konversi dari 

kapal ke FSO sesuai requirement 

CNOOC namun kami tetap tidak dapat 

memberikan harga yang diminta oleh 

CNOOC. --------------------------------------  

5. Bahwa kapal MT Texas Star adalah 

kapal tanker yang melakukan bisnis 

trading yang masih aktif yang berjenis 

Jumbo Aframax. ----------------------------  

6. Bahwa opsi yang dipilih terhadap kapal 

MT Texas Star adalah membeli bukan 

menyewa dan opsi yang diberikan 

pemilik kapal hanya jual beli dan tidak 

ada opsi sewa. ------------------------------  

7. Bahwa opsi untuk membeli ini 

dikarenakan faktor orang asing pemilik 

kapal biasanya tidak mau bila kapalnya 

di konversi menjadi FSO dan diubah 

menjadi berbendera Indonesia untuk 

sewa dalam jangka waktu yang lama. --  

8. Bahwa faktor lain yang menyebabkan 

tingginya harga penawaran mereka 

adalah skema bisnis untuk membeli 

kapal, namun karena partner dari 

Singapura mengajak 50-50. Kapal 

masih benar-benar murni trading 

vessel, mau tidak mau harus di 

konversi menjadi FSO. Artinya, biaya 

kapal di tambah convertion cost + 
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installation cost baru keluar charter 

rate. ------------------------------------------  

9. Bahwa harga kapal adalah yang paling 

utama, itu sama seperti harga bahan 

baku. Harga beli kapal saat itu 

mendekati US$ 30.000.000. --------------  

10. Bahwa untuk konversi tidak berbeda 

dengan kapal lama, namun karena 

bahan bakunya mahal meskipun harga 

konversi sudah coba diturunkan tetap 

tidak bisa memenuhi harga yang di 

inginkan CNOOC. --------------------------  

11. Bahwa sister ship dari MT Texas Star 

tidak dijadikan pilihan untuk dicari 

dan disewa atau dibeli adalah karena 

harganya sama-sama mahal. ------------  

12. Bahwa hanya ingin membeli kapal MT 

Texas Star dan tidak mencari kapal lain 

untuk dibeli adalah pemilik kapal MT 

Texas Star tidak mempersyaratkan 

Retention Fee yang biasanya mencapai 

US$ 50.000-100.000/bulan sehingga 

Saksi tidak perlu mengeluarkan biaya 

di depan. -------------------------------------  

13. Bahwa pengoperasian FSO adalah 

hampir sama dengan kapal sehingga 

tidak terlalu butuh akurasi yang tinggi.  

14. Bahwa FSO tidak sekompleks FPSO 

sehingga selama ini menurut 

pengamatan saya, klien jarang 

mensyaratkan kapasitas tangki untuk 

FSO di dalam pelelangan tetapi jika 

FPU dan FPSO wajar dipersyaratkan 

kapasitas karena dikaitkan dengan 

pengalaman sebelumnya/similar 

experience.-----------------------------------  
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15. Bahwa kapal dengan kapasitas sebesar 

itu di Indonesia tidak ada, begitupun 

jika di cek sendiri kapal trading di 

Pertamina. -----------------------------------  

16. Bahwa kapal dengan kapasitas 

sebagaimana diminta pada pelelangan 

ini di luar negeri ada namun terbatas 

jumlahnya. Hal ini dikarenakan 

kapasitas 750.000 bbls ini adalah 

kapasitas yang tanggung. -----------------  

28.4.2.6. Bahwa dalam persidangan, Terlapor I 

menyatakan (vide BAP SMK Terlapor I): -----  

1. Bahwa telah mempersyaratkan 

kapasitas kargo tangki yang 

dilelangkan di dalam dokumen 

lelang/RFP sebesar 750.000–850.000 

bbls pada 95% kapasitas total tangki 

diluar tangki Slope. ------------------------  

2. Bahwa pemilihan kapasitas tangki 

didasarkan pada pertimbangan nilai 

forecast produksi, lifting dan actual 

data jumlah observer di FSO CNOOC 

114. -------------------------------------------  

3. Bahwa kapasitas Tangki 750.000–

850.000 bbls di 95% di luar Slope Tank 

yang dipersyaratkan dalam pelelangan 

ini adalah karena faktor safety. ---------  

4. Bahwa dasar pertimbangan nilai 

forecast produksi, lifting dan aktual 

data yang dimaksud oleh Terlapor I 

adalah mengacu pada FSO CNOOC 114 

sebagai kapal kontraktor incumbent. ---  

5. Bahwa alasan Terlapor I mengacu pada 

FSO CNOOC 114 adalah kebutuhan 

akan data yang valid dan sahih terkait 
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jumlah total 2 produksi lapangan yang 

datanya ada pada FSO incumbent. ------  

6. Bahwa Terlapor I pernah mengalami 

musibah kebakaran tanker di daerah 

lain pada tahun 2011. SKK Migas 

selalu mengingatkan CNOOC akan 

safety factor. Tentunya CNOOC tetap 

pada 800.000 barrels, berkaitan 

dengan safety factor. Usulan yang 

sudah disepakati pada akhirnya adalah 

750.000-850.000 barrels. Jika ditanya 

apa alasan menetapkan 800.000 

barrels sebagai nilai tengah, kemudian 

ada range 750.000-850.000 barrels di 

95%, pure karena safety factor dan 

kami ingin yang terbaik. Kami masih 

trauma dengan kebakaran tanker 

tersebut. -------------------------------------  

7. Bahwa kami meminta standar safety 

tinggi, jika bisa pada 95% kenapa 

tidak. Kami bertanya kepada tim 

marine apakah bisa dibuat pada 95%, 

dan apakah hal itu melanggar aturan, 

mereka katakan bisa dibuat pada 95% 

dan tidak melanggar aturan. Perlu di 

ketahui, lapangan yang kami 

operasikan sudah melebihi usia 

desainnya, sejak tahun 1970 akan 

beroperasi sampai tahun 2014 (44 

tahun) tentu kami meminta safety 

factor-nya paling tinggi yang diizinkan. 

Jadi kami memilih yang 95%, karena 

95% jika terjadi apa-apa masih punya 

cadangan 5% yang bisa menghindarkan 

perusahaan saya dari kerugian dan 

ujungnya menjadi kerugian bagi 
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Negara. Kalau pada 98%, cadangan 

hanya 2%. Tapi jika di 95%, kami 

punya cadangan lebih besar untuk 

menghindari terjadinya emergency. -----  

8. Terlapor I menyatakan bahwa range 

650.000 atau 850.000 yang tertera 

dalam surat Nomor PRES/S-055 

tertanggal 5 Februari 2013 adalah ideal 

bagi siapapun FSO yang nantinya akan 

bekerja di terminal Cinta. -----------------  

9. Bahwa Terlapor I pernah menggunakan 

jasa Temporary Storage Tanker (TST) 

Galunggung milik Pertamina. ------------  

10. Bahwa sejarahnya adalah karena 

musibah di Terminal Widuri, kapal 

terbakar. Sementara kami di 

instruksikan oleh SKK Migas supaya 

secepat mungkin untuk back on 

production, karena ada kerugian Negara 

yang cukup besar sehingga kami cari 

kapal di pasar pada saat itu yang 

tercepat. Kapal yang ada saat itu 

adalah milik Pertamina yaitu 

Galunggung. Pada saat keadaan 

emergency tentunya kami tidak lagi 

berpikir 95%, tapi yang ada dulu 

kapasitasnya pada saat itu sekitar 

750.000 barrels pada 98% sesuai 

standar tanker, dan itu merupakan 

suatu kondisi yang sangat berbeda. ----  

11. Bahwa TST Galunggung pengganti 

Lentera Bangsa saat itu memiliki 

spesifikasi tangki dengan persentase 

Tank Top 98% dan tidak pernah 

mengalami permasalahan terkait 

safety. ----------------------------------------  
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12. Bahwa kapasitas tangki dengan 

persentase Tank Top 95% mapun 98% 

sama-sama safe atau aman dan pada 

saat itu tidak ada pilihan hanya TST 

Galunggung yang tersedia. ---------------  

13. Bahwa pada saat penyusunan 

persyaratan teknis di dalam RFP pada 

tahun 2013 antara Terlapor I dengan 

SKK Migas tersebut Terlapor I masih 

trauma dengan kebakaran tanker 

Lentera Bangsa yang terjadi pada 

tahun 2011. ---------------------------------  

14. Bahwa FSO yang terbakar di Terminal 

Widuri tersebut adalah bernama 

Lentera Bangsa dengan persentase 

Tank Top 95%. ------------------------------  

15. Bahwa FSO yang terbakar di Terminal 

Widuri tersebut adalah bukan karena 

kapasitas penampung atau cargo tank-

nya memiliki persentase Tank Top di 

95% namun terbakar karena ada 

pengelasan di engine room di mana 

perusahaan tersebut mengerjakannya 

dengan tidak baik. -------------------------  

16. Bahwa terkait tanki adalah safety dan 

itu menjadi hal yang berbeda, karena 

kami punya pengalaman saat masih 

ada pekerjaan delivery terjadi 

kebakaran. ----------------------------------  

17. Bahwa penerapan persyaratan 

Kapasitas Tangki 750.000–850.000 

bbls di 95% di luar Slope Tank tidak 

ada kaitannya dengan safety namun 

karena lebih pada faktor produksi. -----  

18. Bahwa pada tahun 2014 Terlapor I 

pernah menggunakan jasa MT Fortune 
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Villa untuk menggantikan FSO CNOOC 

114 di Terminal Cinta. Bahwa 

kapasitas tangki MT Fortune Villa 

memiliki persentase Tank Top di 98%. -  

19. Bahwa selama menyewa kapal MT 

Fortune Villa tidak pernah mengalami 

permasalahan terkait safety karena 

persentase Tank Top tangkinya di 98%.  

20. Bahwa produksi per hari dari tahun 

2004 sekitar 30.000 barrells per hari, 

jika ditanya per hari ini, ada 

penurunan produksi yaitu 22.000 

barrells per hari. ----------------------------  

28.4.2.7. Bahwa di dalam persidangan, Saksi Saudari 

Hendratmi dari SKK Migas menyatakan 

(vide BAP SMK Saksi Hendratmi dari SKK 

Migas): ---------------------------------------------  

1. Bahwa penentuan spesifikasi teknis 

dilakukan melalui mekanisme rapat 

pembahasan AFE 14-8001 pada 

tanggal 06 Maret 2013. -------------------  

2. Bahwa rapat pembahasan tersebut 

dihadiri oleh Divisi Eksploitasi sendiri, 

Divisi PPA, Divisi Penunjang Operasi, 

Divisi Management Risiko dari SKK 

Migas serta Terlapor I.---------------------  

3. Bahwa cargo capacity yang disepakati 

pada rapat tanggal 06 Maret 2013 

tersebut adalah 750.000-850.000 bbls 

pada 95% off cargo tank capacity 

kecuali slop tank.---------------------------  

4. Bahwa terdapat perbedaan antara 

materi surat permohonan pengajuan 

AFE 14-8001 dengan materi presentasi 

Terlapor I tanggal 6 Maret 2013 terkait 

kapasitas tangki yang diusulkan. -------  
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5. Bahwa dalam surat permohonan 

pengajuan AFE 14-8001 tertera 

kapasitas tangki yang diusulkan adalah 

650.000–850.000 bbls tanpa 

persentase, dalam presentasi Terlapor I 

mengubah usulan kapasitas tangki 

menjadi 750.000–850.000 bbls pada 

95%. ------------------------------------------  

6. Bahwa perubahan ini terjadi karena 

menurut Terlapor I sesuai dengan 

profile produksi mereka termasuk 

frekuensi lifting, terkait persentase 

95%, asumsi Terlapor I saat itu terkait 

750.000 bbls adalah jika dalam 

sebulan tidak ada lifting. ------------------  

7. Bahwa SKK punya perhitungan dan 

pendekatan tersendiri untuk 

menghitung kapasitas yaitu partial 

terbesar yang akan diambil oleh buyer, 

yaitu partial ekspor sebesar 450.000 

bbls. Setiap kali lifting pasti masih ada 

minyak yang tidak dipompa, alasannya 

adalah karena itu minyak kotor perlu 

waktu setttling sebelum di jual. Dari 

catatan Terlapor I variasi sekitar 

50.000-150.000 bbls minyak yang tidak 

dipompa (crude oil dalam kondisi kotor, 

jika terlalu banyak kontaminan 

harganya akan turun). Karena ini 

adalah kapasitas minimal jadi SKK 

Migas mengambil worst case-nya 

partial terbesar 450.000 bbls, sisa 

150.000 bbls dijumlahkan berarti ada 

600.000 bbls. Karena lifting 4 kali 

sebulan, artinya 1 kali seminggu, in 

case tanker ekspor (450.000 bbls) tidak 
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bisa datang paling tidak harus ada 

spare 1 minggu sebelum tanker 

berikutnya datang. Kontingensi 7 hari 

dikalikan produksi jadi sekitar 154.000 

barrels. Kontingensi cuaca juga kami 

masukkan, karena cuaca di Laut Jawa 

rata-rata berdasarkan pengalaman 

kami sekitar 4-5 hari, kami anggap 

masih masuk dalam waktu 7 hari 

tersebut. -------------------------------------  

8. Bahwa batas atasnya tidak ditetapkan 

sebesar 900.000 bbls agar lebih 

membuka kompetisi, karena jika kapal 

terlalu panjang, ada konsekuensi di 

peralatan yaitu tumpahan minyak. 

Semakin panjang kapal yang harus di 

protect dari tumpahan minyak maka 

peralatan yang harus kami sediakan 

akan semakin panjang dan itu costly. --  

9. Bahwa Terlapor I tidak menjelaskan 

mengapa terbentuk angka 650.000 bbls 

pada pengajuan AFE 14-8001, namun 

menjelaskan asumsi di 750.000 bbls 

pada saat presentasi. ----------------------  

10. Bahwa menurut tim SKK Migas saat 

itu, perubahan batas bawah dari 

semula 650.000 bbls menjadi 750.000 

bbls dikarenakan penambahan faktor 

kontingensi selama 7 hari. ---------------  

11. Bahwa Terlapor I menyatakan ada 

perubahan produksi dan tidak bisa 

menjelaskan basis perhitungan 

650.000 bbls dan data yang digunakan 

untuk menghitung 650.000 bbls, 

Terlapor I hanya membawa data 

asumsi umum 750.000 bbls, artinya 
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tidak bisa diklarifikasi lebih lanjut. 

Karena yang kami lihat adalah forecast 

produksi ke depan yang sudah dibawa 

oleh Terlapor I maka basis perhitungan 

adalah berdasarkan itu. ------------------  

12. Perubahan forecast produksi sudah 

merupakan kewenangan fungsi lain, 

kami hanya menguji nilai 750.000 bbls 

dan menganggap 750.000 bbls tersebut 

telah sesuai dengan jumlah forecast 

produksi. ------------------------------------  

13. Bahwa saat itu saya menanyakan apa 

dasar 650.000 bbls. Kemudian Terlapor 

I mengatakan tidak lagi menggunakan 

650.000 bbls tapi mengusulkan 

750.000 bbls. -------------------------------  

14. Bahwa Terlapor I menyatakan 650.000 

bbls terkait forecast production yang 

sudah mereka review kembali, dan 

mereka membawa 750.000 bbls adalah 

forecast production yang telah selesai 

mereka evaluasi kembali. Karena tidak 

membawa data, mereka hanya 

mengatakan, ”data yang kami bawa 

sekarang sudah di evaluasi oleh bagian 

teknis” jadi kami tidak mengejar lebih 

jauh lagi karena kami sudah percaya 

bahwa data sudah divalidasi di depan. -  

15. Bahwa penetapan persentase 95% 

karena confident level untuk safety, 

mengingat lapangan Cinta adalah 

lapangan tua. Jadi ketika sudah 

mencapai 95%, crew-nya sudah harus 

melakukan langkah-langkah shutdown, 

menghentikan transfer crude oil dari 

platform ke FSO. Itu terjadi pada posisi 
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crude sudah mencapai ketinggian 95% 

yaitu 750.000 bbls. ------------------------  

16. Bahwa terkait limit atas 850.000 bbls 

pertimbangan Terlapor I adalah kondisi 

pasar, juga untuk membuka kompetisi. 

Karena diberi range antara 750.000-

850.000 bbls supaya ada peluang orang 

untuk berkompetisi. -----------------------  

17. Bahwa dengan ditetapkan batas atas 

dan batas bawah tersebut makin 

menutup kompetisi maka alasan 

kenapa dibatasi pada batas atas 

850.000 bbls karena terkait panjang 

kapal. Ketika sebuah tanker dari kelas 

Aframax dibandingkan dengan 

Suezmax, perbedaan panjang 

tankernya sendiri sudah mencapai 40 

meter. 40 meter tersebut 

konsekuensinya adalah pada peralatan 

tumpahan minyak, bahwa kami harus 

menyediakan sejumlah oil boom untuk 

meng-cover FSO ketika akan lifting. 

Semakin panjang kapal, semakin 

panjang oil boom yang harus 

disediakan. ----------------------------------  

18. Bahwa nilai persentase 95% muncul 

pada saat Terlapor I presentasi dan 

yang mengusulkan adalah Terlapor I. --  

19. Bahwa nilai 95% dikatakan tidak 

berpengaruh banyak pada kompetisi 

karena menurut Terlapor I populasi 

kapal dikapasitas 750.000-850.000 

bbls pada 95% sudah banyak. -----------  

20. Bahwa data forecast yang disampaikan 

Terlapor I pada saat presentasi 

cenderung turun. --------------------------  
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21. Bahwa terkait data forecast produksi 

yang cenderung turun namun 

menetapkan kapasitas 750.000-

850.000 bbls pada 95% alasannya 

adalah kami menghitung berdasarkan 

forecast tertinggi pada waktu itu masih 

berkisar di 22.000 bbls, kalau misalnya 

ketika cenderung turun kami ganti 

kapalnya itu akan sangat costly, jadi 

kami mengasumsikan pada forecast 

tertinggi. -------------------------------------  

22. Bahwa SKK Migas tidak mengetahui 

data actual tangki FSO CNOOC 114. ---  

23. Bahwa SKK Migas tidak mengetahui 

ada kesepakatan antara BP Migas dan 

Terlapor I pada tahun 2011 terkait 

kapasitas 800.000 bbls dan tidak ada 

pembahasan terkait hal tersebut pada 

saat presentasi.  ----------------------------  

28.4.2.8. Bahwa di dalam persidangan, Saksi 

Saudara Warta Elia dari SKK Migas 

menyatakan (vide C48 dan vide BAP SMK 

Saksi Warta Elia SKK Migas):------------------  

1. Bahwa mengenai detil spesifikasi kapal 

yang diperlukan, disitu yang terlibat 

banyak adalah tim Dinas Perkapalan. 

Saya sendiri tidak memiliki expertise 

untuk evaluasi mengenai spesifikasi 

kapal. ----------------------------------------  

2. Bahwa usulan besaran kapasitas 

tangki kapal atau FSO yang akan 

dilelangkan didasarkan pada forecast 

produksi CNOOC seperti apa 5-10 

tahun ke belakang. ------------------------  

3. Bahwa usulan spesifikasi tangki yang 

akan dilelangkan adalah usul dari 
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Terlapor I sebagaimana tertera pada 

halaman 1 MOM tertanggal 6 Maret 

2013. -----------------------------------------  

4. Bahwa yang hadir dalam rapat 

pembahasan AFE tanggal 6 Maret 2013 

adalah Bapak Nurwahidi selaku Kepala 

Dinas kami dan sebagai pihak yang 

mengundang meeting. Kemudian saya 

sendiri, dari tim Perkapalan ada Ibu 

Hendratmi. Bapak Muhammad Isa dari 

Management Reservoir, sisanya dari 

CNOOC. Turut hadir pula Bapak Udin 

Dampang dan Bapak David dari Divisi 

PPA karena dari Divisi mereka yang 

mengirimkan memo sehingga kami 

undang. --------------------------------------  

5. Bahwa cara untuk mengevaluasi 

kebutuhan aktual Terlapor I akan 

spesifikasi tangki dari FSO nya adalah 

dari usulan yang diberikan CNOOC ada 

rate produksi per hari. Kami tanya dan 

CNOOC jawab produksi per hari 

20.000. Sudah dicek oleh Bapak Isa 

dan memang rate sesungguhnya dari 

lapangan sebesar itu. Kemudian tinggal 

dikalikan saja, jika per hari 20.000 

artinya rata-rata per bulan 600.000. ---  

6. Bahwa data aktual produksi minyak 

lapangan Cinta di tahun 2013 adalah 

sebesar 20.224 bbls/hari. ----------------  

7. Bahwa Minutes Of Meeting (MOM) 

tertanggal 6 Maret 2013 diketik oleh 

CNOOC dan kami yang me-review 

melalui email. -------------------------------  

8. Bahwa berdasarkan logika produksi, 

jika memang 1 bulan produksinya 
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600.000 barrels lalu kita hanya 

membuat kapal dengan kapasitas di 

600.000 barrels sedangkan di laut ada 

banyak kemungkinan terjadi seperti 

bad weather, ada kemungkinan kapal 

yang sedianya akan mengangkut 

600.000 barrels itu tidak datang di hari 

itu. Jika kapal sudah top tank, akan 

ber-impact kebelakangnya. Untuk itu 

kami perlu buffer. --------------------------  

9. Bahwa dari produksi yang ada sekitar 

20.000 barrels per hari/sekitar 600.000 

barrels perbulan, dengan kapasitas 

650.000-850.000 barrels atau 

berapapun kapasitas kapalnya, yang 

terpenting produksi bisa masuk dan ini 

hanya masalah menentukan buffer 

spare. Buffer-lah yang bisa 

menentukan, karena bisa saja tanker 

1.000.000 barrels masuk, secara 

produksi boleh saja karena hanya 

600.000 barrels namun yang bisa 

menentukan kisaran yang tepat adalah 

Dinas Perkapalan, karena mereka 

punya data itu semua, jenis kapal yang 

mau lifting apa saja, persebarannya, 

bahkan jadwalnya mungkin mencatat 

karena memang tupoksi mereka. --------  

10. Bahwa di dalam MoM sudah lumayan 

clear, CNOOC mengusulkan 95% 

setelah dibahas beberapa kali dan 

kesepakatannya kurang lebih sama. 

Sepengetahuan saya dibahas pada saat 

meeting tanggal 6 Maret 2013. -----------  

11. Bahwa bila melihat urutan MoM, saya 

usahakan pada setiap meeting yang 
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saya lakukan urutannya sesuai dengan 

realita di meeting. Angka 95% itu based 

on usulan CNOOC dan pasti 

munculnya pada poin pembahasan 5, 

bagian CNOOC menyampaikan. ---------  

12. Bahwa pada awalnya usulan awal 

CNOOC berdasarkan surat pengajuan 

AFE 14-8001 adalah sebesar 650.000–

850.000 bbls dan kemudian berubah 

pada saat meeting tanggal 6 Maret 

2013 menjadi 750.000–850.000 bbls 

pada 95% di luar Slope Tank. ------------  

28.4.2.9. Bahwa dalam persidangan, Saksi Agus 

Budiyanto dari SKK Migas menyatakan 

(vide BAP SMK Saksi Agus Budiyanto): ------  

1. Bahwa alasan ditetapkan 95% adalah 

permintaan dari Terlapor I dengan 

pertimbangan kualitas minyak yang 

heavy dan ada residu. ---------------------  

2. Bahwa yang berperan penting dalam 

pemberian persetujuan kapasitas total 

tangki di 95% dalam proses 

perencanaan tender adalah bagian 

perencanaan SKK Migas, divisi teknis 

hanya memberikan pertimbangan saja.  

28.4.2.10. Bahwa di dalam persidangan, Saudara 

Sunaryo selaku Ahli Teknik Perkapalan 

Universitas Indonesia menyatakan (vide 

BAP SMK Ahli Teknik Perkapalan UI): -------  

1. Bahwa dalam menentukan kapasitas 

tangki lebih dipengaruhi oleh faktor 

produksi dan offloading atau 

pengosongan karena FSO diam saja 

disitu.  Faktor alam, ombak, arus dan 

sebagainya pada saat didisain sudah 

diperhitungkan. Dengan mengambil 
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acuan kondisi paling ekstrim di lokasi 

tersebut. Jadi sebetulnya, FSO dengan 

isi tangki yang maksimum harusnya 

sudah aman di lokasi tersebut. Jadi 

sudah memperhitungkan kondisi paling 

ekstrim, sehingga tidak akan 

berpengaruh banyak. FSO dapat tahan 

pada kondisi karena sudah 

diperhitungkan apabila disainnya 

benar. ----------------------------------------  

2. Bahwa persyaratan kapasitas tangki 

750.000–850.000 bbls pada 95% 

semacam ini menimbulkan multitafsir.  

3. Bahwa persyaratan 750.000–850.000 

bbls tersebut memiliki selisih 100.000 

bbls namun di satu sisi juga diterapkan 

persyaratan persentase sebesar 95%. 

Persyaratan ini menimbulkan 

kerancuan karena berakibat terbentur 

batas atas dan batas bawah. -------------  

28.4.2.11. Bahwa atas dasar keterangan para pihak 

dan fakta-fakta yang muncul dalam 

persidangan maupun fakta yang ada dalam 

dokumen, Investigator menganalisa bahwa 

penerapan persyaratan kapasitas tangki 

750.000–850.000 bbls pada 95% di luar 

Slope Tank dalam pelelangan terkait adalah 

tidak berdasar dan mengada-ada. Penilaian 

ini didasarkan pada hal-hal antara lain: ----  

1. Apabila penerapan persyaratan 

tersebut didasarkan atas faktor safety, 

alasan tersebut tidak sejalan dengan 

keterangan Ahli Perkapalan Saudara 

Sunaryo yang menyatakan bahwa bila 

penampung minyak yang diinginkan 

dalam pelelangan terkait adalah FSO 
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maka FSO dengan isi tangki yang 

maksimum harusnya sudah aman di 

lokasi tersebut, jadi sudah 

memperhitungkan kondisi paling 

ekstrim, sehingga faktor safety tidak 

akan berpengaruh banyak. ---------------  

2. Penerapan persyaratan kapasitas 

tangki 750.000–850.000 bbls pada 95% 

di luar Slope Tank ini menimbulkan 

kerancuan serta bersifat multitafsir 

bagi para calon peserta lelang karena 

kisaran/range kapasitas tersebut 

menciptakan batas atas dan batas 

bawah. ---------------------------------------  

3. Terlapor I tidak memiliki penjelasan 

yang masuk akal terkait perubahan 

angka 650.000 bbls menjadi 750.000 

bbls pada saat proses perencanaan, hal 

ini berkesesuaian dengan keterangan 

saksi Saudari Hendratmi yang 

menyatakan bahwa Terlapor I tidak 

bisa menjelaskan basis perhitungan 

650.000 bbls dan data yang digunakan 

untuk menghitung 650.000 bbls, 

Terlapor I hanya membawa data 

asumsi umum 750.000 bbls, sehingga 

tidak bisa diklarifikasi lebih lanjut. -----  

4. Dengan dilakukan perubahan yang 

awalnya kapasitas tangki diusulkan 

650.000–850.000 bbls dalam 

pengajuan AFE 14-8001 dan diubah 

menjadi 750.000–850.000 bbls pada 

95% berakibat berkurangnya 

persaingan di dalam pelelangan terkait 

karena kapal atau FSO dengan 
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kapasitas sebagaimana diminta di 

pasaran sangat terbatas jumlahnya. ----  

5. Alasan safety yang dikemukakan oleh 

Terlapor I terkait penerapan 

persyaratan spesifikasi tangki 750.000 

bbls pada 95% di luar Slope Tank 

didasarkan keterangan Terlapor I 

sendiri yang selalu mengulangi 

kejadian terbakarnya FSO Lentera 

Bangsa tahun 2011. -----------------------  

6. Terlapor I menjadi tidak konsisten 

dengan alasan safety apabila 

keterangan terkait terjadinya 

kebakaran FSO Lentera Bangsa 

dibenturkan dengan fakta bahwa FSO 

Lentera Bangsa yang terbakar memiliki 

tangki dengan persentase Tank Top 

95%. ------------------------------------------  

7. Alasan terbakarnya FSO Lentera 

Bangsa adalah tidak relevan karena 

terbakarnya FSO Lentera Bangsa 

terjadi karena faktor-faktor diluar 

faktor safety tangki milik FSO Lentera 

Bangsa yang notabene di 95%. ----------  

8. Bahwa alasan safety yang 

dikemukakan oleh Terlapor I tersebut 

juga bertentangan dengan fakta bahwa 

akibat terbakarnya FSO Lentera 

Bangsa maka Terlapor I menunjuk 

kapal TST Galunggung milik pertamina 

yang notabene memiliki tangki dengan 

persentase Tank Top sebesar 98% di 

Terminal Widuri. ---------------------------  

9. Bahwa alasan safety yang diajukan 

oleh Terlapor I menjadi tidak relevan 

dikarenakan fakta bahwa kapal TST 
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Galunggung yang notabene memiliki 

spesifikasi Tank Top 98% dan bukan 

95% di Terminal Widuri, tidak pernah 

sekali pun mengalami permasalahan 

terkait Tank Top yang mengakibatkan 

luber pada tangki penampungnya. ------  

10. Alasan safety yang dikemukakan oleh 

Terlapor I tersebut juga bertentangan 

dengan fakta bahwa pada periode 2015 

hingga desember 2016, Terlapor I 

menggunakan jasa kapal MT Fortune 

Villa milik PT Armada Bumi Pratiwi 

Lines dengan spesifikasi tangki 

750.000 bbls pada 98% di luar Slope 

Tank untuk menggantikan fungsi FSO 

CNOOC 114 di Terminal Cinta. ----------  

11. Alasan safety yang diajukan oleh 

Terlapor I menjadi tidak relevan 

dikarenakan fakta bahwa selama FSO 

CNOOC 114 digantikan oleh MT 

Fortune Villa yang notabene memiliki 

spesifikasi Tank Top 98% dan bukan 

95% di Terminal Cinta, tidak pernah 

sekali pun mengalami permasalahan 

terkait Tank Top yang mengakibatkan 

luber pada tangki penampungnya. ------  

12. Penerapan persyaratan teknis berupa 

spesifikasi tangki 750.000-850.000 

bbls pada 95% di luar Slope Tank oleh 

Terlapor I tidak memiliki dasar yang 

kuat, hal ini didasarkan atas 

keterangan Saksi PT Buana Listyatama 

yang menyatakan pada pelelangan di 

K3S jarang mensyaratkan kapasitas 

tangki untuk FSO, kecuali untuk FPSO 

dan FPU. -------------------------------------  
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13. Penerapan persyaratan teknis berupa 

spesifikasi tangki 750.000-850.000 

bbls pada 95% di luar Slope Tank 

menimbulkan hambatan masuk bagi 

pelaku usaha lain dan 

mengistimewakan Terlapor II sebagai 

kontraktor incumbent pada Terminal 

Cinta. -----------------------------------------  

14. Penerapan persyaratan teknis berupa 

spesifikasi tangki 750.000-850.000 

bbls pada 95% di luar Slope Tank telah 

diakui oleh Terlapor I mengacu pada 

kapal FSO CNOOC 114. -------------------  

15. FSO CNOOC 114 adalah FSO yang 

telah berkontrak dengan Terlapor I 

selama 10 tahun sejak tahun 2004 

serta telah mengalami konversi dari 

awalnya kapal tangker menjadi FSO 

disesuaikan dengan kebutuhan 

kontrak dengan Terlapor I. ---------------  

16. Pada faktanya terjadi penurunan 

produksi sejak tahun 2004 sampai 

dengan 2013 dari 30.000 bbls/hari 

turun sampai dengan 20.224 bbls/hari; 

(vide C48) ------------------------------------  

17. Pada faktanya, dalam menentukan 

batas bawah 750.000 bbls 

menggunakan perhitungan: jumlah 

produksi aktual x 30 hari + 7 hari 

kontingensi. ---------------------------------  

18. Penetapan hari kontingensi tersebut 

berpengaruh besar terhadap 

peningkatan nilai batas bawah 

kapasitas tangki yaitu 750.000 bbls. ---  

19. Penetapan hari kontingensi tersebut 

adalah hasil perkiraan dari tim 
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perkapalan SKK Migas, sehingga 

bersifat subyektif. --------------------------  

20. Apabila terdapat standard tertentu 

yang bisa digunakan untuk 

menentukan jumlah hari kontingensi 

maka akan menghasilkan nilai yang 

lebih pasti, namun karena sifatnya 

perkiraan maka bisa berpotensi 

dijadikan alat untuk mengurangi 

persaingan dalam menentukan 

persyaratan teknis dalam pelelangan 

terkait. ---------------------------------------  

21. Bahwa faktanya Terlapor I dalam 

menyusun spesifikasi teknis terutama 

terkait kapasitas tangki tetap mengacu 

pada FSO CNOOC 114 milik Terlapor II. 

22. Bahwa hambatan masuk bagi pelaku 

usaha lain dalam pelelangan terkait 

sebagaimana dimaksud di atas dapat 

dibuktikan dengan fakta bahwa 

persyaratan ini membingungkan bagi 

PT Pertamina (Persero) dan PT Armada 

Bumi Pratiwi Lines karena berdasarkan 

spesifikasi tangkinya berada dalam 

rentang diantara kapal jenis Aframax 

dan Suezmax yang berakibat pada 

tidak diperolehnya kapal dimaksud di 

pasar Indonesia maupun Internasional.  

23. Bahwa penerapan persyaratan ini 

menimbulkan hambatan harga yang 

dialami pesaing satu-satunya dari 

Terlapor II dalam pelelangan ini yaitu 

PT Buana Listyatama, Tbk. ---------------  

24. Bahwa harga dari PT Buana 

Listyatama, Tbk yang tidak dapat 

bersaing dengan Terlapor II 
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dikarenakan faktor kelangkaan kapal 

dengan spesifikasi kapasitas tangki 

sebagaimana diminta pada pelelangan 

ini baik di pasar Indonesia maupun 

pasar Internasional. -----------------------  

25. Bahwa faktor kelangkaan kapal ini 

yang mengakibatkan PT Buana 

Listyatama, Tbk harus menempuh 

skema bisnis untuk membeli kapal dan 

bukan menyewa kapal yang berimbas 

pada tingginya harga sewa yang 

diajukan dalam pelelangan terkait. -----  

26. Bahwa apabila spesifikasi kapasitas 

tangki dibuat dalam bentuk 

kisaran/range  650.000–850.000 bbls 

sebagaimana pengajuan awal maka 

akan lebih banyak peserta lelang yang 

berpartisipasi dalam pelelangan terkait. 

27. Terlapor I terbukti tidak konsisten 

dalam menentukan spesifikasi tangki 

sebagai persyaratan teknis, dimana di 

satu sisi menyatakan bahwa range 

650.000 atau 850.000 yang tertera 

dalam surat Nomor PRES/S-055 

tertanggal 5 Februari 2013 adalah ideal 

bagi siapapun FSO yang nantinya akan 

bekerja di terminal Cinta, namun 

faktanya tetap menggunakan kapasitas 

tangki di 750.000–850.000 pada 95% 

yang berpotensi memberikan 

keuntungan bagi Terlapor II dan 

menghambat calon peserta lelang 

lainnya. --------------------------------------  

28. Bahwa apabila persentase Tank Top 

tidak dipersyaratkan pada 95% maka 
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akan lebih banyak peserta yang dapat 

berpartisipasi dalam pelelangan terkait. 

29. Bahwa apabila Terlapor I memiliki 

pilihan kapal atau FSO yang 

berpartisipasi dalam pelelangan terkait 

maka otomatis akan tercipta pilihan 

harga penawaran yang lebih baik dan 

lebih murah bagi Terlapor I. --------------  

28.4.2.12. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian 

tersebut di atas Investigator menyimpulkan 

bahwa persyaratan kapasitas tangki 

750.000–850.000 bbls pada 95% di luar 

Slope Tank: ---------------------------------------  

1. Secara teknis tidak sesuai dengan 

standard internasional terkait 

kapasitas tangki kapal tanker atau FSO 

di dunia karena berada pada rentang 

kapasitas tangki kapal jenis Aframax 

dan Suezmax atau dengan kata lain 

ukuran yang tanggung. -------------------  

2. Tidak memiliki keterkaitan sama sekali 

dengan permasalahan safety 

sebagaimana diungkapkan Terlapor I 

yang juga dihubungkan dengan 

kejadian terbakarnya FSO Lentera 

Bangsa. --------------------------------------  

3. Menimbulkan hambatan masuk bagi 

PT Pertamina (Persero) dan PT Armada 

Bumi Pratiwi Lines yang tidak dapat 

memperoleh kapal dengan spesifikasi 

tangki sebagaimana dipersyaratkan di 

pasaran Indonesia maupun 

Internasional. -------------------------------  

4. Menimbulkan hambatan dari sisi harga 

penawaran bagi PT Buana Listyatama, 

Tbk dalam pelelangan terkait karena 
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faktor kelangkaan kapal yang memaksa 

PT Buana Listyatama, Tbk mengambil 

skema bisnis untuk membeli kapal 

sehingga tidak dapat bersaing harga 

dengan Terlapor II. -------------------------  

5. Menciptakan fasilitasi bagi FSO 

CNOOC 114 milik Terlapor II selaku 

kontraktor incumbent di Terminal Cinta 

baik dari sisi teknis maupun harga 

dalam pelelangan terkait. -----------------  

28.4.3. Tentang Ketersediaan Kapal atau FSO dengan 

Spesifikasi Tangki 750.000-850.000 bbls pada 95% di 

Luar Slope Tank Dipasaran ----------------------------------  

28.4.3.1. Bahwa diperoleh fakta, ketersediaan kapal 

atau FSO dengan spesifikasi tangki 

750.000–850.000 bbls pada 95% di luar 

Slope Tank dipasaran jumlahnya sangat 

terbatas (vide BAP SMK Saksi PT ABPL, vide 

BAP SMK Saksi PT Pertamina (Persero), dan 

vide BAP SMK Saksi PT BULL). ---------------  

28.4.3.2. Bahwa keterbatasan jumlah kapal dengan 

spesifikasi tangki 750.000–850.000 bbls 

pada 95% di luar Slope Tank terjadi pada 

pasar domestik maupun pasar internasional 

(vide BAP SMK Saksi PT ABPL, vide BAP 

SMK Saksi PT Pertamina (persero), dan vide 

BAP SMK Saksi PT BULL). ---------------------  

28.4.3.3. Bahwa keterbatasan jumlah kapal tersebut 

mengakibatkan peserta lain yang akan ikut 

serta dalam pelelangan terkait menjadi 

terbatas pula (vide BAP SMK Saksi PT ABPL 

dan vide BAP SMK Saksi PT Pertamina 

(Persero)). -----------------------------------------  

28.4.3.4. Bahwa dalam persidangan Saksi Chief 

Commercial Officer PT Armada Bumi Pratiwi 
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Lines menyatakan (vide BAP SMK Saksi 

Pieters Adyana Utomo): -------------------------  

1. Kesulitan memperoleh kapal dengan 

ukuran kapal 750.000-850.000 bbls 

pada 95% di luar Slope Tank, baik dari 

sisi jumlah barrel maupun persentase 

tank top-nya sebagaimana 

dipersyaratkan dalam pelelangan 

terkait. ---------------------------------------  

2. Bahwa Saksi tidak dapat menemukan 

di market dengan ukuran tanggung 

seperti itu.  Mungkin apabila ada, 

sudah dipakai untuk pekerjaan lain 

atau harganya terlalu mahal. ------------  

3. Bahwa apabila spesifikasi tangki 

dipersyaratkan 650.000–850.000 bbls 

maka ada beberapa kapal berbendera 

Indonesia selain kapal milik Saksi yang 

dapat mengajukan penawaran dalam 

pelelangan terkait. -------------------------  

4. Bahwa Saksi mengirimkan surat 

kepada CNOOC tanggal 30 Januari 

2015. Saksi menyampaikan 

keterbatasan kapal di range 750.000-

850.000 barrel di 95% dan meminta 

apakah boleh diberi kelonggaran 

spesifikasi ini ke disain Aframax atau 

Suezmax karena posisinya di tengah-

tengah. ---------------------------------------  

5. Bahwa Saksi pasti berusaha untuk 

mencari kapal dengan spesifikasi 

seperti itu termasuk menghubungi 

broker-broker di pasar internasional 

tetapi tidak menemukan makanya tidak 

menawarkan. -------------------------------  
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6. Bahwa bila Saksi menemukan kapal di 

pasaran, apabila membeli yang ada di 

market sudah pasti harganya lebih 

tinggi daripada yang standard. Karena 

kapal tersebut berbeda, special disain 

bukan standar.  Bukan Suezmax juga 

bukan Aframax tetapi ditengah-tengah.  

Kalaupun bisa mendapatkan kapal 

mungkin harga belinya cenderung 

menjadi harga sewa sehingga harga 

akan lebih tinggi. Karena supply 

demand. -------------------------------------  

28.4.3.5. Bahwa dalam persidangan Saksi dari PT 

Pertamina (Persero) menyatakan (vide BAP 

SMK Saksi Oky Karyanto dan Yada Prawira 

Ganta-PT Pertamina (Persero) Direktorat 

Pemasaran dan Niaga): -------------------------  

1. Kendala dalam mencari kapal dengan 

spesifikasi tangki sebagaimana diminta 

dalam syarat teknis pelelangan tersebut 

mengakibatkan PT Pertamina (Persero) 

tidak dapat turut serta dalam 

mengajukan penawaran dalam 

pelelangan terkait. -------------------------  

2. Telah mencoba mencari kapal yang 

memiliki spesifikasi sebagaimana 

dipersyaratkan dalam pelelangan 

terkait untuk disewa, namun tidak 

dapat mendapatkannya. ------------------  

3. Arti dari “dapat” adalah spesifikasi ada 

dan owner bersedia maka baru bisa 

dinyatakan “dapat”. Kapal dengan 

nominasi 95% di 750.000-850.000 

barrel ada dan dapat dicari di market 

atau di plot. Di buku tanker ada 

beberapa akan tetapi ada kapal yang 



 

 
-128 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

posisinya berada jauh dari Indonesia 

atau sedang dalam posisi digunakan 

atau di charter dengan pihak lain. ------  

4. Apabila terdapat kapal yang owner-nya 

Indonesia tentu akan ikut tender 

kenapa harus kerja sama dengan 

Pertamina. Apabila bersedia di sewa 

oleh Pertamina maka harga yang 

diperoleh pemilik kapal akan menjadi 

lebih rendah. --------------------------------  

5. Terdapat 1 (satu) kapal yang tersedia, 

existing dan sanggup untuk mengikuti 

pelelangan terkait yaitu FSO CNOOC 

114 milik Terlapor II. ----------------------  

28.4.3.6. Bahwa dalam persidangan, Saksi dari PT 

Buana Listyatama menyatakan (vide BAP 

SMK Saksi PT Buana Listyatama): ------------  

1. Bahwa kapal atau FSO dengan 

kapasitas tangki sebagaimana 

dipersyaratkan “langka” di Indonesia 

karena pada saat kami mencari 

mengalami kesulitan. ----------------------  

2. Bahwa kapal dengan kapasitas sebesar 

itu di Indonesia tidak ada begitupun 

jika di cek sendiri kapal trading di 

Pertamina. -----------------------------------  

3. Bahwa kapal dengan kapasitas 

sebagaimana diminta pada pelelangan 

ini di luar negeri ada namun terbatas 

jumlahnya. Hal ini dikarenakan 

kapasitas 750.000 bbls ini adalah 

kapasitas yang tanggung. -----------------  

4. Bahwa kapal miliknya yaitu MT Bull 

Sulawesi pernah menggantikan FSO 

CNOOC 114 di Terminal Cinta. ----------  
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5. Bahwa pemilik dan operator FSO 

CNOOC 114 di Terminal Cinta adalah 

Terlapor II.-----------------------------------  

6. Bahwa dalam pelelangan terkait PT 

Sillo Maritime Perdana sebagai pesaing 

menawarkan FSO CNOOC 114. ---------  

28.4.3.7. Bahwa dalam persidangan, Terlapor I 

menyatakan (vide BAP SMK Terlapor I): -----  

1. Bahwa telah menyampaikan kepada 

Market Intelligence terkait ketersediaan 

kapal dengan spesifikasi tangki 

750.000–850.000 bbls pada 95% di 

luar Slope Tank dan Market Intelligence 

dikatakan bahwa kapal tersebut 

tersedia dipasaran. ------------------------  

2. Bahwa dengan perkiraan delivery kapal 

3 tahun setelah perencanaan maka, 

kami percaya bahwa terdapat kapal 

atau FSO yang tersedia dipasaran 

untuk pekerjaan terkait. ------------------  

28.4.3.8. Bahwa dalam persidangan, Terlapor II 

menyatakan (vide BAP SMK Terlapor II): ----  

1. Bahwa mendengar informasi terdapat 3 

kapal yang dapat memenuhi 

persyaratan kapasitas tangki apabila 

dipersyaratkan 750.000–850.000 bbls 

pada 98% di luar Slope Tank. ------------  

2. Bahwa sepengetahuan Terlapor II, 

kapal Galunggung tidak dapat juga 

memenuhi persyaratan 750.000–

850.000 bbls pada 98% di luar Slope 

Tank, bahkan 100% pun tidak bisa. ----  

3. Bahwa bila salah satunya adalah kapal 

Ocean Li, sepengetahuan Terlapor II 

tidak dapat juga memenuhi 
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persyaratan 750.000–850.000 bbls 

pada 98% di luar Slope Tank. ------------  

4. Bahwa  sepengetahuan Terlapor II 

kapal MT Fortune Villa memungkinkan 

untuk  memenuhi bila dipersyaratkan 

98% dan bila 95% tidak bisa masuk, 

namun saat itu MT Fortune Villa 

sedang bekerja untuk pekerjaan 

Temporary Storage Tanker (TST) 

sehingga tidak memungkinkan juga 

untuk ditawarkan. -------------------------  

28.4.3.9. Bahwa dalam persidangan, Saksi Saudari 

Hendratmi dari SKK Migas menyatakan 

sebagai berikut (vide BAP SMK Saksi 

Hendratmi SKK Migas): -------------------------  

1. Bahwa SKK Migas tidak memiliki data 

kapal dipasaran dengan ukuran 

spesifikasi tangki yang dipersyaratkan 

dalam pelelangan terkait. -----------------  

2. Bahwa SKK Migas hanya memiliki data 

FSO dan FPSO yang dioperasikan oleh 

KKKS, juga gambaran umum tentang 

populasi kapal di dunia. SKK Migas 

tidak punya data hingga detil sampai 

kekapasitasnya. ----------------------------  

3. Bahwa SKK Migas tidak punya cukup 

resource untuk melakukan survey 

kapal dipasaran, karena untuk 

berlangganan costly. Database 

biasanya ada pada OCIMF (Oil 

Companies International Marine Forum), 

SKK Migas tidak bisa menjadi 

anggotanya karena bukan oil company.  

28.4.3.10. Bahwa di dalam persidangan, Saksi Agus 

Budiyanto dari SKK Migas menyatakan 
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bahwa (vide BAP SMK Saksi Agus 

Budiyanto SKK Migas): -------------------------  

1. Kapal Temporary Storage Tanker (TST) 

dapat diubah menjadi Floating Storage 

Tanker (FSO) namun kapasitas 

tangkinya menjadi berkurang. -----------  

2. Tidak ada kapal TST yang memiliki 

kapasitas tangki sebesar yang 

dipersyaratkan dalam pelelangan 

terkait di pasaran Indonesia. -------------  

28.4.3.11. Bahwa atas dasar keterangan para pihak 

dan fakta-fakta yang muncul dalam 

persidangan maupun fakta yang ada dalam 

dokumen, Investigator menganalisa sebagai 

berikut:  -------------------------------------------  

1. Bahwa hanya terdapat satu kapal yang 

tersedia dipasaran Indonesia untuk 

mengikuti pelelangan terkait yaitu FSO 

CNOOC 114 milik Terlapor II. ------------  

2. Penilaian di atas diperkuat dengan 

pernyataan Terlapor II yang menilai 

bahwa kapal-kapal besar di pasar 

Indonesia seperti Galunggung, kapal 

Ocean Li dan MT Fortune Villa tidak 

dapat memenuhi spesifikasi yang 

diminta dalam pelelangan terkait. -------  

3. Bahwa Terlapor II sebagai pemilik FSO 

CNOOC 114 memiliki keuntungan 

dibanding peserta lain dikarenakan 

spesifikasi teknis terutama kapasitas 

tangki yang dipersyaratkan mengacu 

pada spesifikasi tangki milik FSO 

CNOOC 114. --------------------------------  

4. Bahwa Terlapor II selaku pemilik FSO 

CNOOC 114 dan juga kontraktor 

incumbent pada saat pelelangan terjadi, 
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memiliki posisi yang lebih 

menguntungkan dibanding pelaku 

usaha lain mengingat Terlapor II tidak 

perlu mencari kapal lagi untuk 

mengikuti pelelangan terkait. ------------  

5. Bahwa berdasarkan keterangan para 

saksi diatas bahwa tidak ada kapal 

atau FSO dengan spesifikasi tangki 

sebagaimana dipersyaratkan dalam 

pelelangan terkait selain kapal FSO 

CNOOC 114 milik Terlapor II di 

pasaran Indonesia. -------------------------  

6. Bahwa berdasarkan keterangan para 

saksi diatas bahwa kapal atau FSO 

dengan spesifikasi tangki sebagaimana 

dipersyaratkan dalam pelelangan 

terkait jumlahnya sangat terbatas di 

pasaran Internasional dikarenakan 

spesifikasinya yang tanggung atau 

berada di tengah spesifikasi jenis kapal 

Aframax dan Suezmax. --------------------  

7. Bahwa Terlapor II sebagai pemilik FSO 

CNOOC 114 jauh lebih siap untuk 

mengikuti pelelangan terkait ketimbang 

pelaku usaha lain baik dari sisi teknis 

maupun harga. -----------------------------  

8. Bahwa meskipun terdapat penawaran 

lain yang diajukan oleh PT Buana 

Listyatama, Tbk yang mengajukan 

kapal MT Texas Star namun tetap tidak 

bisa bersaing dari sisi harga penawaran 

dengan Terlapor II sebagai kontraktor 

incumbent karena faktor kelangkaan 

kapal dipasaran Indonesia dan 

internasional. -------------------------------  
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9. Bahwa kondisi ini diperparah dengan 

munculnya persetujuan spesifikasi 

teknis kapal atau FSO yang akan 

dilelangkan oleh SKK Migas yang tidak 

didukung dengan ketersediaan data 

kapal atau FSO sejenis serta tidak 

ditunjang dengan survey untuk melihat 

ketersediaan kapal atau FSO di pasar 

Indonesia maupun internasional. -------  

28.4.3.12. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian 

tersebut di atas Investigator menyimpulkan 

bahwa Terlapor I sengaja menerapkan 

persyaratan spesifikasi tangki 750.000–

850.000 bbls pada 95% di luar Slope Tank 

tanpa melakukan survey ketersediaannya di 

pasar dengan tujuan memberi keuntungan 

bagi Terlapor II baik secara teknis maupun 

dari sisi harga mengingat tidak tersedianya 

kapal di pasar Indonesia maupun jumlah 

yang sangat terbatas di pasar Internasional. 

28.4.4. Tentang Prosentase Tank Top 98% pada Formulir Q88 -  

28.4.4.1. Bahwa formulir Q88 adalah formulir isian 

yang harus diisi oleh pemilik kapal atau 

operator kapal yang menjelaskan kondisi 

dari kapal tersebut (vide BAP SMK Ahli 

Teknik Perkapalan dan BAP SMK Ahli Ketua 

Perkumpulan INSA). ----------------------------  

28.4.4.2. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor 

I menyerahkan dokumen berjudul 

Harmonised Vessel particulars Questionnaire 

v5 OCIMF (vide dokumen C94–C104). --------  

28.4.4.3. Bahwa hal ini berkesuaian dengan fakta 

yang tertera di dalam dokumen Harmonised 

Vessel particulars Questionnaire v5 OCIMF 

milik kapal-kapal yang diserahkan Terlapor 

I melalui persidangan yaitu atas nama 
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kapal Texas Star, kapal SKS Darent, kapal 

SKS Doda, kapal Nikolay Zuyev, kapal 

Stena Arctica, kapal Propontis, kapal 

Seamagic, kapal Minerva Libra, kapal 

Ligurian Sea, kapal Sea Hymn, kapal Yasa 

Golden Horn dan kapal Advantage Anthemn 

(vide dokumen C94–C104). --------------------  

28.4.4.4. Bahwa dokumen Harmonised Vessel 

particulars Questionnaire v5 OCIMF adalah 

serupa dengan dokumen Form Q88, dimana 

didalamnya memuat informasi terkait 

identitas kapal termasuk kapasitas kargo 

dari setiap kapal (vide dokumen C94–C104). 

28.4.4.5. Bahwa di dalam setiap dokumen 

Harmonised Vessel particulars Questionnaire 

v5 OCIMF yang diserahkan Terlapor I pada 

bagian Cargo Tank Capacities selalu tertera 

Cargo Tank Capacities at 98% (vide 

dokumen C94–C104). ---------------------------  

28.4.4.6. Bahwa di dalam persidangan Saksi Agus 

Budiyanto dari SKK Migas menyatakan 

(vide BAP SMK Saksi Agus Budiyanto): ------  

Bahwa umumnya kapasitas kargo secara 

teknis menurut spesifikasi kapal atau Q88 

normal pada 98% dan permintaan di 95% 

masih wajar kecuali dimintakan 80%, 

karena yang normal adalah 98%. -------------  

28.4.4.7. Bahwa di dalam persidangan Saksi Chief 

Commercial Officer PT Armada Bumi Pratiwi 

Lines menyatakan (vide BAP SMK Saksi 

Pieters Adyana Utomo): -------------------------  

1. Bahwa berdasarkan isi formulir Q88 

untuk jenis kapal yang memiliki 

kapasitas tangki di 750.000 bbls 

sampai dengan 850.000 bbls pada 
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umumnya tertera angka 98% dalam 

kondisi tank top atau kondisi full-nya. -  

2. Bahwa meskipun tidak ada aturannya, 

tetapi dalam dokumen Q88 apabila 

ingin menawarkan kapal ke siapapun 

dan penyewa mau menyewa kapal 

apapun, dokumen yang dipakai adalah 

Q88. Q88 diterbitkan oleh asosiasi 

owner international.  Meski Q88 bukan 

aturan IMO, akan tetapi istilahnya 

adalah apabila Saya punya kapal selalu 

di 98% yang lain juga 98% sehingga 

market practice selalu di 98%. Memang 

tidak ada aturan di 95% atau 98% 

tetapi secara market practice ada di 

98%. ------------------------------------------  

3. Bahwa dokumen Q88 ini berupa 

kuisioner yang ada sekitar 88 

pertanyaan. Q88 ini standar, istilahnya 

semua orang menawarkan kapal, 

mengisi dokumen itu. Begitu juga 

penyewa kapal, dalam menominasi 

keterminalnya menggunakan dokumen 

Q88 tersebut.  Dan di sana semuanya 

di 98%. Apabila mencari yang di 95% 

tentunya berbeda dari yang ada di 

market. ---------------------------------------  

28.4.4.8. Bahwa di dalam persidangan Saksi Saudara 

Yada Prawira Ganta dari PT Pertamina 

(Persero) menyatakan (vide BAP SMK Saksi 

Oky Karyanto dan Yada Prawira Ganta-PT 

Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran 

dan Niaga): ----------------------------------------  

1. Bahwa angka 98% adalah angka 

kelaziman di dunia shipping.  

Umumnya atau kelaziman adalah di 
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98% jadi ketika berbicara kapal 

diluaran sana atau mencari kapal 

maka ter-state dalam identitas kapal 

Q88 di versi yang sudah diterbitkan 

International Association of Independent 

Tanker Owners (Intertanko) yang sudah 

menerbitkan format identitas kapal 

yang disebut Q88 tertera di sana 98%-

nya berapa kapasitasnya. Jadi ketika 

kita ke market untuk mencari kapal 

dengan kapasitas sekian kelazimannya 

adalah angka 98%.-------------------------  

2. Bahwa Saksi tidak memahami 

kelaziman angka yang tertera dalam 

Q88 adalah 98%, mengapa angka yang 

digunakan bukan 100% atau 99%, 

akan tetapi keumumannya adalah 98%. 

28.4.4.9. Bahwa di dalam persidangan, Saudara 

Sunaryo selaku Ahli Teknik Perkapalan 

Universitas Indonesia menyatakan (vide 

BAP SMK Ahli Teknik Perkapalan UI): -------  

1. Bahwa Formulir Q88 ialah semacam 

form atau isian untuk menunjukan 

spesifikasi dari suatu tanker yang 

dibuat oleh asosiasi pemilik tanker 

(Intertanko). ---------------------------------  

2. Bahwa Formulir Q88 banyak dipakai 

secara internasional tetapi bukan 

aturan resmi dari badan internasional 

seperti International Maritime 

Organization (IMO). Jadi semacam 

asosiasi pemilik tanker. -------------------  

28.4.4.10. Bahwa di dalam persidangan, Ahli Johnson 

Williang Sutjipto selaku Ketua Perkumpulan 

INSA menyatakan (vide BAP SMK Ahli Ketua 

Perkumpulan INSA): ----------------------------  
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1. Bahwa setiap pemilik kapal yang ingin 

mengkomersialkan kapalnya harus 

memiliki dan mengisi Formulir Q88.----  

2. Bahwa apabila kapal tidak memiliki 

Formulir Q88 bagaimana mau 

menawarkan kapalnya karena semua 

spesifikasi ada di Q88. Artinya Q88 

adalah suatu formulir untuk 

menggambarkan spesifikasi kapal 

seperti apa. Apakah memiliki boiler 

satu atau tidak, atau tangki berapa, 

slop tank-nya berapa, semua ada di 

dalam Q88. ----------------------------------  

28.4.4.11. Bahwa atas dasar keterangan para pihak 

dan fakta-fakta yang muncul dalam 

persidangan maupun fakta yang ada dalam 

dokumen, maka Investigator menilai bahwa:  

1. Formulir Q88 adalah dokumen resmi 

yang berisi mengenai keseluruhan 

informasi dari sebuah kapal. -------------  

2. Formulir Q88 adalah format dokumen 

isian terkait data-data sebuah kapal 

yang dikeluarkan diterbitkan oleh 

Asosiasi Pemilik Tanker Internasional 

(INTERTANKO). -----------------------------  

3. Bahwa dalam rangka pemilik kapal 

ingin mengkomersialkan kapalnya 

maka perlu menuliskan dengan detil 

seluruh informasi terkait kapal tersebut 

dalam formulir Q88. -----------------------  

4. Formulir Q88 yang diterbitkan oleh 

INTERTANKO adalah serupa dengan 

dokumen Harmonised Vessel particulars 

Questionnaire v5 OCIMF yang berisi 

informasi lengkap terkait data dari 

sebuah kapal. -------------------------------  
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5. Bahwa terdapat kesamaan informasi 

dalam formulir Q88 dan dokumen 

Harmonised Vessel particulars 

Questionnaire v5 OCIMF untuk kapal 

dengan jenis Aframax dengan kapasitas 

tangki 750.000 bbls pada bagian Cargo 

Tank Capacities-nya selalu tertera 

angka 98%. ----------------------------------  

6. Bahwa kapal dengan kapasitas tangki 

di 750.000 bbls adalah kapal dengan 

jenis Aframaxx. -----------------------------  

7. Bahwa spesifikasi teknis dalam 

pelelangan terkait terutama pada 

bagian kapasitas tangki yang 

dipersyaratkan 750.000–850.000 bbls 

pada 95% di luar Slope Tank 

dimaksudkan untuk dapat diikuti oleh 

kapal atau FSO dengan jenis Aframaxx 

atau Suezmaxx. ----------------------------  

8. Bahwa pada umumnya kapal jenis 

Aframaxx dengan kapasitas tangki 

minimal 750.000 bbls selalu memilki 

persentase Tank Top sebesar 98%. ------  

9. Bahwa secara umum tidak ada 

dokumen Formulir Q88 dan 

Harmonised Vessel particulars 

Questionnaire v5 OCIMF untuk jenis 

kapal Aframaxx dengan kapasitas 

tangki minimal 750.000 bbls yang 

menggunakan persentase 95%. ----------  

10. Bahwa penerapan persentase 95% 

sebagai persyaratan teknis dalam 

pelelangan terkait hanya mampu 

dipenuhi oleh kapal atau FSO dengan 

dengan jenis Aframaxx yang telah 
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mengalami pekerjaan konversi 

terhadap kapasitas tangkinya. -----------  

11. Pada faktanya, Terlapor I sendiri 

mempersyaratkan kepada para peserta 

untuk menyampaikan Formulir Q88 

pada pelelangan terkait, hal ini dapat 

dilihat di dalam dokumen Minutes Of 

Meeting For Bid Evaluation–

Administration and Technical tertanggal 

29 Juni 2015 Tabel II. Documents 

Required On Bid Submission, poin 23 

yang berbunyi (vide C1): ------------------  

II DOCUMENTS REQUIRED ON BID SUBMISSION 

 
NO 

 
DESCRIPTIONS 

OFFERING 

PT Buana 
Listyatama 
Ref Number 
025/BULL-
OFSHR/III/20
15 

PT Sillo 
Maritime 
Perdana 
Ref Number 
046/SMP/III
/15 

23 Bidder to provide 
a copy of ship 
particular or Q.88 
of the proposed 
Tanker or FSO 

PASS PASS 

 

28.4.4.12. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian 

tersebut di atas Investigator menyimpulkan 

bahwa Formulir Q88 adalah dokumen resmi 

yang dikeluarkan oleh Asosiasi 

INTERTANKO yang berlaku secara 

Internasional yang berisi mengenai semua 

informasi terkait data sebuah kapal dan 

berlaku sama dengan dokumen Harmonised 

Vessel particulars Questionnaire v5 OCIMF 

dan secara khusus bagi kapal jenis 

Aframaxx kedua dokumen tersebut sama-

sama memiliki informasi bahwa persentase 

tank top yang berlaku secara umum dan 

standard adalah yaitu pada 98% dan bukan 

95%. -----------------------------------------------  



 

 
-140 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

28.4.5. Tentang Pekerjaan Konversi ---------------------------------  

28.4.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan 

konversi adalah penambahan atau 

perubahan terkait desain kapal dan FSO 

atau pekerjaan perubahan volume dari 

kapal terkait yang bersifat signifikan. --------  

28.4.5.2. Bahwa di dalam persidangan, Saksi Saudari 

Hendratmi dari Divisi Penunjang Operasi 

SKK Migas menyatakan (vide BAP SMK 

Saksi Hendratmi SKK Migas): -----------------  

“definisi konversi ada beberapa dan tidak 

sama. Ada yang mendefinisikan jika ada 

penambahan atau perubahan terkait desain 

maka di kategorikan konversi, tapi ada juga 

yang mendefinisikan baru dikatakan 

konversi jika ada perubahan volume yang 

signifikan misalnya mengganti garis muat 

kapal.” ---------------------------------------------  

28.4.5.3. Bahwa berdasarkan keterangan di dalam 

persidangan dan fakta dokumen, diperoleh 

informasi bahwa yang dimaksud dengan 

pekerjaan konversi apabila kapal dan FSO 

milik para peserta lelang membutuhkan 

konversi terhadap item-item custody meter, 

helideck, derick/crane, boilers, meter dan 

prover (vide C1 dan BAP SMK Terlapor I). ---  

28.4.5.4. Bahwa di dalam persidangan, Saksi Agus 

Budiyanto dari SKK Migas menyatakan 

(vide BAP SMK Saksi Agus Budiyanto SKK 

Migas): ---------------------------------------------  

1. Bahwa kelengkapan dari FSO adalah 

harus mempunyai metering system, 

boiler yang bisa untuk membangkitkan 

power pompa, power elektrik, heating, 

heli pad yang dipersyaratkan, 
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laboratory, system coil, itu adalah yang 

utama. ---------------------------------------  

2. Bahwa usulan paling mendasar adalah 

size volume kapasitas tangki kapal, 

equipment apa saja yang harus ada di 

kapal seperti boiler, helipad, crane, 

heating coil, dll. -----------------------------  

3. Bahwa FSO adalah menampung 

kemudian memompa minyak tersebut 

di mana untuk memompa minyak 

tersebut ada aturan dari Pemerintah 

yang mengharuskan melengkapi 

perlengkapan-perlengkapan sebagai 

FSO dan harus punya metering skid. ---  

28.4.5.5. Bahwa di dalam persidangan, Ahli Johnson 

Williang Sutjipto selaku Ketua Perkumpulan 

INSA yang menyatakan (vide BAP SMK Ahli 

Ketua Perkumpulan INSA): --------------------  

“Bahwa Tanker sifatnya transportasi point to 

point.  Perbedaannya  sangat  jelas  bahwa  

kapal  FSO terutama di offshore untuk 

minyak wajib memiliki sistem pengikat atau 

menambat dirinya yang namanya Single 

Buoy Mooring (SBM). Sistem menambat ada 

macam-macam yaitu Turret, SBM dan 

menggunakan Spread Mooring System.  

Kapal FSO biasanya dianggap sebagai 

terminal seringkali di tengah laut dan 

dilengkapi helicopter pad. Yang paling 

penting adalah metering system.” -------------  

28.4.5.6. Bahwa di dalam persidangan, Terlapor I 

menyatakan (vide BAP SMK Terlapor I): -----  

1. Bahwa jika tanker mau menjadi FSO 

harus tambah meter, tambah pipa-pipa 

di atas permukaan (manifold) supaya 

memungkinkan transfer dari kapal ke 
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kapal, harus ada tambahan peralatan 

safety seperti helipad, landing boat. 

Jadi kira-kira seperti itu pekerjaan 

major yang harus di lakukan. ------------  

2. Mengakui meminta kepada Panitia 

lelang agar tangki dari kapal yang 

dilelangkan dari awal sudah 750.000-

850.000 bbls pada 95% di luar Slope 

Tank sehingga tidak perlu di konversi 

supaya tidak terjadi lagi kejadian 

seperti sebelumnya yaitu peristiwa 

terbakarnya FSO Lentera Bangsa. ------  

28.4.5.7. Bahwa atas dasar keterangan para pihak 

dan fakta-fakta yang muncul dalam 

persidangan maupun fakta yang ada dalam 

dokumen, Investigator menilai bahwa: -------  

1. Spesifikasi teknis yang dapat dilakukan 

pekerjaan konversi antara lain custody 

meter, helideck, derick/crane, boilers, 

meter dan prover, sebagaimana 

tertuang dalam Minutes Of Meeting 

(MOM) pembahasan AFE 14-8001 

tertanggal 6 Maret 2013. ------------------  

2. Selain item-item yang diperbolehkan 

untuk dilakukan konversi sebagaimana 

disebutkan di atas, maka tidak ada 

item lain yang diperbolehkan untuk 

dikonversi. -----------------------------------  

3. Spesifikasi teknis berupa kapasitas 

tangki dari sebuah kapal atau FSO 

yang akan mengikuti pelelangan terkait 

dilarang untuk dikonversi oleh Terlapor 

I. ----------------------------------------------  

4. Larangan mengkonversi kapasitas 

tangki kapal atau FSO calon peserta 

lelang didasarkan atas pengakuan dari 
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Terlapor I mengingat pengalaman 

buruk terkait terbakarnya FSO Lentera 

Bangsa di Terminal Widuri pada tahun 

2011. -----------------------------------------  

28.4.5.8. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian 

tersebut di atas Investigator menyimpulkan 

bahwa Terlapor I dalam pelelangan terkait 

sengaja menetapkan pekerjaan-pekerjaan 

yang dapat dikonversi di dalam spesifikasi 

teknis sebagaimana tertera dalam dokumen 

Minutes Of Meeting (MOM) tertanggal 06 

Maret 2013 terhadap seluruh pekerjaan 

selain kapasitas tangki kapal atau FSO 

yang akan ditawarkan oleh para peserta. ---  

28.4.5.9. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian 

tersebut di atas Investigator menyimpulkan 

bahwa Terlapor I sengaja menetapkan 

aturan tersebut untuk mempersempit ruang 

gerak calon peserta lain dalam mengikuti 

pelelangan terkait mengingat kelangkaan 

dan terbatasnya jumlah kapal atau FSO di 

pasaran dengan spesifikasi tangki 750.000–

850.000 bbls pada 95% di luar Slope Tank. -  

28.4.6. Tentang Pekerjaan Konversi Terhadap Kapasitas 

Tangki Kapal atau FSO ---------------------------------------  

28.4.6.1. Bahwa dalam proses persidangan diperoleh 

fakta pekerjaan konversi untuk mengubah 

kapasitas tangki baik memperbesar ukuran 

maupun mengurangi ukuran dapat 

dilakukan terhadap tangki kapal tanker 

atau FSO. -----------------------------------------  

28.4.6.2. Bahwa dalam proses persidangan diperoleh 

fakta FSO bisa dibuat atau dibangun dari 

awal berdasarkan pesanan (by request) atau 

dilakukan konversi terhadap kapal yang 

ada. ------------------------------------------------  
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28.4.6.3. Bahwa di dalam persidangan, Saksi Chief 

Commercial Officer PT Armada Bumi Pratiwi 

Lines menyatakan bahwa (vide BAP SMK 

Saksi Pieters Adyana Utomo): -----------------  

1. Kapasitas tangki kapal MT Fortune 

Villa dapat diubah melalui mekanisme 

konversi untuk menyesuaikan dengan 

persyaratan teknis pelelangan menjadi 

95%. ------------------------------------------  

2. Kapasitas tangki kapal MT Fortune 

Villa milik saksi adalah 750.000 bbls 

pada 98%. -----------------------------------  

3. Mekanisme konversi dilakukan dengan 

mengubah fungsi slope tank dan ballast 

tank menjadi cargo tank namun 

Terlapor I melarang Saksi untuk 

mengubah fungsi slope tank dan ballast 

tank menjadi cargo tank. ------------------  

4. Pelarangan ini mengakibatkan kapal 

milik PT Armada Bumi Pratiwi Lines 

tidak dapat menyesuaikan spesifikasi 

teknis yang diminta dalam persyaratan 

teknis. ----------------------------------------  

5. Waktu konversi yang diberikan selama 

1 tahun sudah cukup untuk dapat 

digunakan melakukan konversi 

mengubah fungsi slope tank dan 

ballasttank menjadi cargo tank. ---------  

6. Bila Terlapor I tidak menerapkan 

aturan secara ketat terkait spesifikasi 

tangki ini maka Saksi dalam waktu 6 

bulan dapat melakukan konversi 

terhadap cargo tank-nya sesuai dengan 

persyaratan teknis lelang. ----------------  

28.4.6.4. Bahwa di dalam persidangan, Saksi 

Saudara Yada Prawira Ganta dari PT 
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Pertamina (Persero) menyatakan (vide BAP 

SMK Saksi Oky Karyanto dan Yada Prawira 

Ganta-PT Pertamina (Persero) Direktorat 

Pemasaran dan Niaga): -------------------------  

1. Konversi terhadap kapasitas tangki 

mungkin bisa dilakukan sepanjang 

kapal tersebut masih bisa memenuhi 

stabilitate kapalnya. Mungkin saja di 

luar sana ada  kapal yang dikonversi 

dengan tangki yang lebih besar. Slope 

tank-nya dikurangi sedikit mungkin 

dilakukan. Saya tahu ada beberapa 

kapal yang melakukan hal tersebut 

tetapi hal tersebut tergantung dari 

analisis yang dilakukan. Apakah 

mungkin dilakukan perubahan ruang 

muat. -----------------------------------------  

2. Kapal atau FSO yang mempunyai 

kemungkinan bisa langsung masuk 

spesifikasi 750.000-850.00 barrel di 

95% hanya FSO CNOOC 114 milik 

Terlapor II akan tetapi detail apakah 

harus dikonversi atau tidak tentunya 

perjalanan kapal berbeda-beda. ---------  

28.4.6.5. Bahwa di dalam persidangan, Saksi Agus 

Budiyanto dari SKK Migas menyatakan 

bahwa (vide BAP SMK Saksi Agus 

Budiyanto SKK Migas): -------------------------  

1. Dimungkinkan tangki kapal yang 

semula berukuran di 98% dapat diubah 

menjadi 95% akibatnya volume tangki 

menjadi berkurang. ------------------------  

2. Kapal Temporary Storage Tanker (TST) 

dapat diubah menjadi Floating Storage 

Tanker (FSO) namun kapasitas 

tangkinya menjadi berkurang. -----------  
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3. Tidak ada kapal TST yang memiliki 

kapasitas tangki sebesar yang 

dipersyaratkan dalam pelelangan 

terkait di pasaran Indonesia. -------------  

28.4.6.6. Bahwa di dalam persidangan, Terlapor I 

menyatakan (vide BAP SMK Terlapor I): -----  

1. Bahwa kapasitas tangki kapal tanker 

atau FSO juga dapat diubah ukuran 

kapasitasnya melalui mekanisme 

pekerjaan konversi. ------------------------  

2. Bahwa tangki juga dapat diubah 

ukuran kapasitasnya melalui 

mekanisme pekerjaan konversi. ---------  

3. Mengakui meminta kepada Panitia 

tender agar tangki dari kapal yang 

dilelangkan dari awal sudah 750.000-

850.000 bbls tidak perlu dikonversi 

supaya tidak terjadi lagi kejadian 

seperti sebelumnya yaitu peristiwa 

terbakarnya FSO Lentera Bangsa. ------  

28.4.6.7. Bahwa di dalam persidangan, Saksi Saudari 

Hendratmi dari SKK Migas 

menyatakansebagai berikut (vide BAP SMK 

Saksi Hendratmi SKK Migas): -----------------  

1. Apabila ada tanker atau FSO yang 

belum bisa memenuhi persyaratan 

teknis sebagaimana isi MoM (Minutes of 

Meeting) tanggal 6 Maret 2013 yang 

menyebutkan spesifikasi teknis FSO 

CNOOC 114 yang kemudian menjadi 

persyaratan lelang maka terhadap 

kapal atau FSO tersebut dapat 

melakukan pekerjaan konversi. ---------  

2. Apabila FSO CNOOC 114 dipakai oleh 

CNOOC lagi konversinya hanya terkait 

boiler. -----------------------------------------  
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3. Bahwa dimungkinkan apabila 

dilakukan konversi terhadap kapasitas 

tangki dengan mengambil contoh 

sebuah tangki yang memiliki 1.100.000 

bbls diubah menjadi 900.000 bbls 

sehingga 200.000 bbls sisanya di 

locked dan hal tersebut tidak memakan 

waktu yang lama seperti bila 

membangun FSO dari awal. --------------  

28.4.6.8. Bahwa di dalam persidangan, Ahli Johnson 

Williang Sutjipto selaku Ketua Perkumpulan 

INSA yang menyatakan bahwa (vide BAP 

SMK Ahli Ketua Perkumpulan INSA): --------  

1. Kapasitas tangki bisa untuk dibesarkan 

atau dikecilkan. ----------------------------  

2. Dalam konteks memperbesar tangki, 

hal tersebut bisa dilakukan. -------------  

3. Dalam konteks mengecilkan tangki, 

pekerjaan menutup tangki cepat sekali 

tetapi hal yang diperlukan adalah 

mengadakan simulasi yang mana yang 

wajib ditutup karena tangki-tangki 

kapal ada yang kiri kanan ada yang 

kiri, tengah, dan kanan. Dalam konteks 

kapal sebesar ini, cukup gampang 

apalagi kapal tanker kemungkinannya 

tangki yang ditengah yang black out 

sehingga tidak menggangu stabilitas. --  

4. Pekerjaan terkait konstruksi kapal 

semacam memperbesar atau 

mengecilkan tangki tidak memakan 

waktu yang lama dalam pengerjaannya, 

sekitar 2–3 bulan. --------------------------  

28.4.6.9. Bahwa atas dasar keterangan para pihak 

dan fakta-fakta yang muncul dalam 
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persidangan maupun fakta yang ada dalam 

dokumen, Investigator menilai bahwa: -------  

1. Kapasitas tangki sebuah kapal atau 

FSO dimungkinkan untuk diubah 

ukurannya melalui mekanisme 

konversi. -------------------------------------  

2. Pekerjaan konversi terhadap kapasitas 

tangki sebuah kapal atau FSO hanya 

membutuhkan waktu paling lama 6 

bulan. ----------------------------------------  

3. Pekerjaan konversi terhadap kapasitas 

tangki dimungkinkan untuk dilakukan 

dalam kurun waktu 1 tahun yang 

diberikan Terlapor I kepada siapapun 

pemenang pelelangan terkait. ------------  

4. Hanya terdapat 1 kapal di pasar 

Indonesia yang bisa langsung 

memenuhi persyaratan teknis terkait 

kapasitas tangki 750.000–850.000 bbls 

pada 95% diluar Slope Tank yaitu FSO 

CNOOC 114 milik Terlapor II. ------------  

28.4.6.10. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian 

tersebut di atas Investigator menyimpulkan 

bahwa larangan kepada calon peserta lelang 

untuk melakukan konversi terhadap 

kapasitas tangki kapal atau FSO yang akan 

ditawarkan sengaja dibuat Terlapor I untuk 

mengurangi persaingan dalam pelelangan 

terkait. ---------------------------------------------  

28.4.6.11. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian 

tersebut di atas Investigator menyimpulkan 

bahwa larangan tersebut menyebabkan 

Terlapor II memperoleh keuntungan dari 

sisi teknis maupun harga dibanding calon 

peserta dan peserta lain. -----------------------  
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28.4.7. Tentang Persyaratan On Bid Submissions dan On 

Delivery ---------------------------------------------------------  

28.4.7.1. Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta 

Terlapor I mempersyaratkan kapasitas 

tangki 750.000–850.000 bbls pada 95% 

kapasitas total tangki di luar tangki Slop 

dipersyaratkan On Submission Date dalam 

dokumen Annex 17 List Of Documents To Be 

Submitted By Bidder In Bid Document, 

bagian FSO Scope Of Work, I. Technical 

Requirement Of FSO Facility Cinta 

Terminal/Bidder Evaluation Form (vide 

BUKTI TI.14 dan vide BAP SMK Terlapor I) --  

No Description 
Schedule of 
Completion 

1 Open year for Indonesia Flag 
or Maximum 25 years old for 
foreign Flag 

On Bid 
Submission Date 

2 Single skin design or double 
bottom or double hull 

On Bid 
Submission date 

3 Cargo tank capacity is 
between 750-850.000 bbls at 
95 % of cargo tank capacity 
excluding slops tanks 

On Bid 
Submission date 

4 Condition assessment program 
for proposed tanker or FSO 
which is more than 15 years 
old from delivery, shall have 
minimum CAP-2 with the 
issuance maximum 2 years 

On Bid 
Submission date 

5 FSO Facility is Indonesian 
flagged on delivery 

On Delivery 

6 FSO Facility is Classed by BKI 
or IACS members 

On Delivery 

7 An approved full fatique 
analysis report to meet a 10 
year in water service life 
without dry docking issued by 
BKI or classification society 
members of IACS 

On Delivery 

8 Cargo oil tanks / slops tanks 
to be fitted with steam Heating 
coils able to raise/maintain 
cargo temperature at 140 F. All 
COTs to be fitted with crude oil 
washing (COW) and Inert Gas 
System (IGS) 

On Delivery 

9 Minimum SBT  capacity is to 
immerse propeller’s 100% 
when FSO in empty cargo 

On Delivery 
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No Description 
Schedule of 

Completion 

condition and to fully  comply 
with Marpol 

10 Each COT to be fitted with a 
crude oil filling line and 
isolation valve 

On Delivery 

11 Independent stripping line, 
which can be connected to 
main line 

On Delivery 

12 Minimum one stripping pump 
with minimum capacity of 250 
m3/h each (min 1.500 BPH) 

On Delivery 

13 Four stream meter and bi 
directional prover system 
designed for way crude of 140 
F, fitted with Multi Viscocity 
Turbine meters with a range of 
1100 to 11000 bbls/h each or 
for P/D with range 900 to 
7500 bbls/h each and 
approved by Ditjen Migas 

On Delivery 

14 Minimum two (2) COPs with 
minimum capacity of 3500 
cu.M/H each (min 22.000 
BPH) 

On Delivery 

15 Minimum two ballast pumps 
with minimum capacity 2.000 
m3/h each (min 12.500) 

On Delivery 

16 A laboratory on board fitted 
with a complete set of 
laboratory equipment for API 
and BS&W, comply with ASTM 
D-4007 & ASTM D-1298 

On Delivery 

17 Existing tanker boilers to be 
converted or new deck boilers 
to be designed for triple fuel 
firing on Cinta Field Gas, 
Diesel Fuel Oil or Cinta Crude 
Oil and the commissioning 
does not exceed two (2) weeks 
after gas supply is made 
available to the FSO Facility 

On Delivery 

18 A fast rescue craft (FRC) is 
designed/approved for 
minimum capacity of six 
persons 

On Delivery 

19 An approved offshore crane 
and derrick for transferring 
containers and materials with 
minimum aft crane – min.  ton 
SWL Midship crane – min. SWL 
2T, Midhsip derricks min 2X 
15 T SWL 

On Delivery 

20 Boat landing tower on both 
port and starboard sides for 
personnel 
embarkation/debarkation to 

On Delivery 
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No Description 
Schedule of 

Completion 

crew boat 

21 Minimum accommodation fo 
CNOOC personnel is 30 
persons 

On Delivery 

22 Sewage capacity sized and 
approved to meet maximum 
personnel capacity on board 
and to comply with KLH 
regulations 

On Delivery 

23 Cargo manifolds : forward 
manifold for 2 units incoming 
line (1 crude and 1 gas) and 2 
units export lines 

On Delivery 

24 One oily water separator with 
a minimum capacity of 100 
Cu.M/hour, maximum 
discharge 

On Delivery 

25 Fresh water makers : sized to 
supply the boilers supply hotel 
requirements with an excess 
for tank storage with capacity 
100T/day 

On Delivery 

26 Mooring system : soft mooring 
on the Cinta Terminal Storage 
SPM 

On Delivery 

27 Helideck is designed to land S-
76 and super puma helicopters 
and approved by Directorate 
General Civil Aviation. Comply 
for daylight and night 
medevac helideck register 

On Delivery 

28 Boiler steam system : Boilers 
size to supply steam for 
turbine alternator (TA), cargo 
oil pumps (COPs), Ballast 
water pumps (BWPs), Stripping 
pump (SP) Fresh Water 
Generators (FWGs), Heating 
coils in Cargo Oil Tanks (COT) 
and heating coils in slops 
tanks 

On Delivery 

29 Cargo tank gauging A UTI 
MMC / UTI Hermetic (ullaging 
system) and tanks radar 
gauging system shall be 
installed to all COTs and STs 

On Delivery 

30 Chain stoppers : two approved 
and rated chain stoppers fitted 
with 2 sets 76mm dia chaffing 
chains, shackles and fairlead 
pipes to be fitted on the 
forescatle deck to secure the 
mooring lines to the SPM 
system 

On Delivery 

31 A pig receiver to be fitted to the 
12” gas line pigging form the 

On Delivery 
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No Description 
Schedule of 

Completion 

cinta B platform to the FSO 
facilith 

28.4.7.2. Bahwa persyaratan On Bid Submission ialah 

persyaratan yang wajib dipenuhi calon 

peserta lelang dalam kaitannya dengan 

pemenuhan persyaratan teknis terutama 

terkait kapasitas tangki kapal atau FSO 

750.000–850.000 bbls pada 95% di luar 

Slope Tank (vide bukti TI.14 dan vide BAP 

SMK Terlapor I).----------------------------------  

28.4.7.3. Bahwa persyaratan On Bid Submission 

mewajibkan para calon peserta lelang untuk 

dapat mengajukan bukti berupa dokumen 

yang menyatakan bahwa kapal atau FSO 

yang ditawarkan pada saat proses 

pemasukan dokumen penawaran, harus 

sudah memiliki tangki dengan spesifikasi 

750.000–850.000 bbls pada 95% di luar 

Slope Tank (vide bukti TI.14 dan BAP SMK 

Terlapor I). ----------------------------------------  

28.4.7.4. Bahwa persyaratan On Delivery ialah 

persyaratan yang wajib dipenuhi calon 

peserta lelang dalam kaitannya dengan 

pemenuhan persyaratan teknis terutama 

terkait item-item custody meter, helideck, 

derick/crane, boilers, meter dan prover (vide 

bukti TI.14 dan BAP SMK Terlapor I) ---------  

28.4.7.5. Bahwa persyaratan On Delivery mewajibkan 

para calon peserta lelang untuk dapat 

mengajukan bukti berupa komitmen yang 

menyatakan bahwa kapal atau FSO yang 

ditawarkan sudah harus memiliki custody 

meter, helideck, derick/crane, boilers, meter 

dan prover, pada tanggal kapal atau FSO 

diterima oleh Terlapor I di Terminal Cinta 
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setelah jangka waktu 1 tahun yang 

diberikan untuk melakukan konversi (vide 

bukti TI.14 dan BAP SMK Terlapor I) ---------  

28.4.7.6. Bahwa di dalam persidangan, Saksi Chief 

Commercial Officer PT Armada Bumi Pratiwi 

Lines menyatakan bahwa (vide BAP SMK 

Saksi Pieters Adyana Utomo): -----------------  

1. Sifat industri floating storage ini adalah 

custom made, kapal dimodifikasi atau 

dikonversi untuk memenuhi kriteria 

tersebut. Selain boiler ada metering, 

crane, heli deck, itu semua dalam 

standar kapal tidak ada. Jadi 

kemudian dipasang, dikonversi atau 

diubah. Tentunya apabila harus tertulis 

dalam spesifikasi tender nantinya pada 

saat delivery, barang tersebut harus 

ada. -------------------------------------------  

2. Bahwa benar persyaratan On Bid 

Submission untuk kapasitas tangki 

750.000-850.000 pada 95% di luar 

Slope Tank adalah persyaratan yang 

mengunci. -----------------------------------  

3. Bahwa benar dalam prebid meeting 

apapun yang dijawab maka spesifikasi 

merupakan final. Boiler harus 2 (dua) 

triple fuel burner, harus ada metering, 

harus ada heli deck, cargo tank harus 

750.000-850.000 adalah spesifikasi 

final. Apabila kita tidak submit sama 

seperti spesifikasi  maka  tidak  

mungkin  masuk. --------------------------  

4. Menurut scope of work, cargo tank 

tidak dapat dikonversi. Apabila kita 

mengajukan yang lain akan 

didiskualifikasi.-----------------------------  
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5. Bahwa Saksi pada akhirnya tidak 

memasukkan penawaran karena sudah 

dijawab oleh Panitia Lelang terkait 

kapasitas tangki 750.000–850.000 bbls 

pada 95% kapasitas total tangki di luar 

tangki Slop dipersyaratkan On 

Submission Date maka PT Armada 

Bumi Pratiwi Lines memutuskan untuk 

tidak ikut. -----------------------------------  

28.4.7.7. Bahwa di dalam persidangan, Saksi 

Saudara Yada Prawira Ganta dari PT 

Pertamina (Persero) menyatakan (vide BAP 

SMK Saksi Oky Karyanto dan Yada Prawira 

Ganta-PT Pertamina (Persero) Direktorat 

Pemasaran dan Niaga): -------------------------  

1. Persyaratan tangki di dalam RKS 

dipersyaratkan on bid submission,  

dimana peserta tender harus 

menunjukkan bukti bahwa memiliki 

kapal dengan spesifikasi yang 

dipersyaratkan pada saat on bid 

submission. ----------------------------------  

2. Kami mencari kapal melalui network 

dan konsultan. Kami punya network 

misalnya di Singapura untuk South 

East Asia. Yang kami request adalah 

data-data hasil research konsultan, jadi 

bukan Pertamina yang direct ke owner, 

kami ke middle east dan broker ke 

Singapura untuk mencari kapal yang 

sesuai dengan requirement. Kami juga 

mereview buku tanker register. ----------  

3. Saksi tidak mengetahui alasan Terlapor 

I mensyaratkan spesifikasi tangki di 

750.000 pada 95% di luar Slope Tank 

harus dipenuhi pada saat on bid 
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submission, padahal di satu sisi 

kapasitas tangki bisa di konversi dan 

hal tersebut mungkin dilakukan pada 

jangka waktu 1 tahun waktu konversi 

yang diberikan oleh Terlapor I pada 

saat telah ditentukan pemenang. -------  

28.4.7.8. Bahwa di dalam persidangan, Saksi dari PT 

Buana Listyatama menyatakan (vide BAP 

SMK Saksi PT Buana Listyatama): ------------  

1. Di dalam tender mensyaratkan kapal 

harus memiliki kapasitas tangki 

750.000 pada 95% di luar Slope Tank, 

kami menginterpretasikan minimal 

sesuai persyaratan kapasitas tersebut 

dari bidding.---------------------------------  

2. Technical requirement kapasitas tangki 

750.000-850.000 barrels harus di 

penuhi saat on bid submission. ----------  

3. Terkait persyaratan on bid submission 

dapat diartikan Terlapor I  

menghendaki kita mengirimkan calon 

kapal yang dikonversi kapasitasnya 

antara 750.000-850.000 barrels. --------  

28.4.7.9. Bahwa di dalam persidangan, Saksi Agus 

Budiyanto dari SKK Migas menyatakan 

(vide BAP SMK Saksi Agus Budiyanto SKK 

Migas): ---------------------------------------------  

1. Persyaratan memang harus pada waktu 

on submission, jika pada waktu on 

delivery akan memakan waktu dan lagi 

pula aturan class tidak mudah untuk 

mengubah konstruksi dari kapal 

tersebut. Kami lebih prefer pada waktu 

on submission. ------------------------------  

2. Terkait persyaratan On Bid Submission 

untuk kapasitas tangki tidak ada 
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aturan aturan internal dalam SKK 

Migas, karena ini spesifik. Antara 

CNOOC dengan K3S lainnya berbeda, 

kami tidak bisa membuat pedoman 

yang fix (kaku) tetapi di sesuaikan 

dengan kebutuhan di lapangan. Kami 

buat fix mengenai aturan-aturan 

safety, alat. ----------------------------------  

3. Tidak ada aturan dalam SOP internal 

yang memfasilitasi spesifikasi tanki 

atau pun persentase tank top di 

perbolehkan atau diharuskan di 

sampaikan saat on bid submission. -----  

4. Terkait on bid submission volume kapal 

tidak ada aturannya diserahkan 

sepenuhnya kepada K3S atau terdapat 

aturan internal SKK Migas, tetapi kami 

melihat bahwa untuk mengubah tanki 

akan menambah pekerjaan dan 

membuat waktu lebih lama pada 

konversinya. --------------------------------  

5. Bahwa yang dipersyaratkan adalah on 

bid submission dan bukan on delivery, 

dimana hal ini berpotensi membatasi 

dikarenakan bila dipersyaratkan on bid 

submission maka waktunya menjadi 

lebih panjang untuk perbaikannya 

karena menambah pekerjaan. -----------  

28.4.7.10. Bahwa di dalam persidangan, Saksi Kepala 

SKK Migas menyatakan (vide BAP SMK 

Kepala SKK Migas yang diwakili oleh Divisi 

Pengelolaan Rantai Supply dan Analisis 

Biaya): ---------------------------------------------  

1. Terkait persyaratan on bid submission 

adalah bagian dari lingkup teknis yang 

mestinya sudah mendapatkan 
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kesepakatan terlebih dahulu dan 

menjadi bagian yang disetujui oleh SKK 

Migas terhadap rencana pengadaan 

yang diajukan oleh CNOOC.--------------  

2. Bahwa divisi pengelolaan rantai supply 

belum pernah melihat Annex 17 karena 

yang kami evaluasi hanya kriteria saja.  

3. Bahwa syarat dalam Annex 17 adalah 

kebutuhan yang sudah dibahas oleh 

tim teknis dan merupakan urusan dari 

tim teknis. -----------------------------------  

4. Bahwa terkait persyaratan teknis yang 

dimintakan dipenuhi oleh peserta 

lelangon bid submission dan on delivery 

adalah merupakan pengajuan dari 

CNOOC. --------------------------------------  

28.4.7.11. Bahwa di dalam persidangan, Terlapor I 

menyatakan bahwa (vide dokumen C1 dan 

BAP SMK Terlapor I): ----------------------------  

1. Pada tender ini disyaratkan pada saat 

bid dokumen submission tangkinya 

sudah harus 750.000-850.000 barrels 

pada 95%. -----------------------------------  

2. Kami masih trauma dengan kebakaran 

tanker di Lentera Bangsa. Pada tanker 

Lentera Bangsa, kriterianya adalah 

pada saat delivery. Untuk itu tidak 

mau terjadi lagi maka kami tegaskan 

kepada Panitia tender kami mau dari 

awal on bid submission tangkinya 

sudah 750.000-850.000 barrels tidak 

perlu dikonversi supaya tidak terjadi 

lagi kejadian seperti sebelumnya. -------  

3. Terkait persyaratan On Bid Submission, 

jika kapalnya sudah memiliki tangki 

sesuai volume, maka tidak perlu ada 
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pekerjaan mengubah tangki, tinggal 

menambah yang lain-lain. ----------------  

4. Terkait persyaratan On Bid Submission, 

bagi peserta yang masih memerlukan 

pekerjaan konversi diperbolehkan, 

terkecuali untuk spesifikasi tangki. -----  

5. Terkait item boilers, Terlapor I tidak 

melakukan pengecekan atau inspeksi 

terhadap kondisi kapal yang 

ditawarkan para peserta, karena yang 

dipersyaratkan hanya memberikan 

statement letter, seperti sudah kami 

jelaskan bahwa kami akan lakukan 

pengecekan atau inspeksi pada saat 

delivery. --------------------------------------  

6. Terkait item boilers, saat evaluasi 

mereka commit memenuhi, pada 

statement letter mereka menyatakan 

pada saat kapal di delivery mereka 

akan memenuhi persyaratan yang di 

minta. ----------------------------------------  

7. Terkait kapasitas tangki yang 

dipersyaratkan On Bid Submission, 

seperti cerita dari Bapak Perkasa 

sebelumnya, kami ada pengalaman 

buruk terkait kebakaran di tender lain 

dan persyaratannya pada saat itu 

adalah on delivery dan kami tidak akan 

mau mengambil resiko lagi pada tender 

ini. --------------------------------------------  

8. Terkait adanya persyaratan teknis 

sifatnya strict/ketat berupa On Bid 

Submission untuk kapasitas tangki, 

namun pada persyaratan lain yang lain 

sifatnya longgar berupa On Delivery 

untuk boilers, boilers bisa dikonversi 
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contohnya dari 2 boiler menjadi 3 boiler 

atau jika membuat baru maka 

persyaratannya bisa dipenuhi pada 

saat delivery. Terkait tangki adalah 

safety dan itu menjadi hal yang 

berbeda, karena kami punya 

pengalaman saat masih ada pekerjaan 

delivery terjadi kebakaran. ---------------  

9. Kepada PT Sillo Maritime Perdana 

karena sudah berada di tempat kami, 

maka kami tidak melakukan 

pengecekan. Sementara untuk PT 

Buana Listya Tama kami tidak 

melakukan pengecekan. Panitia cukup 

mempercayai dan mereka mampu 

sediakan saat delivery. --------------------  

10. PT Sillo Maritime Perdana atau Terlapor 

II pada saat pelelangan berlangsung 

sudah punya cargo tank capacity is 

between 750.000-850.000 bbls at 95% 

cargo tank capacity excluding slops 

tanks. ----------------------------------------  

11. Terkait boilers, kami cukup 

mempercayai dokumen yang peserta 

sampaikan, karena persyaratannya 

peserta cukup menyediakan statement 

letter yang menyatakan bahwa mereka 

mampu menyediakan pada saat 

delivery. --------------------------------------  

12. Pada saat rapat pembahasan 

persyaratan teknis, item boilers 

menjadi salah satu item yang 

disepakati bahwa peserta hanya perlu 

menyampaikan statement letter saja 

karena bisa dikonversi. -------------------  
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13. Bahwa kami tidak mau melakukan 

sesuatu pada saat delivery terkait 

tangki yang bisa di konversi. -------------  

14. Delivery adalah tahun 2014, jadi kalau 

ada tanker yang akan di konversi, 

masih punya cukup waktu. --------------  

28.4.7.12. Bahwa di dalam persidangan, Ahli Johnson 

Williang Sutjipto selaku Ketua Perkumpulan 

INSA yang menyatakan bahwa (vide BAP 

SMK Ahli Ketua Perkumpulan INSA): --------  

1. Setelah membaca persyaratan cargo 

tank capacity is between 750.000-

850.000 bbls at 95% of cargo tank 

capacity excluding slop tanks dan 

disampaikan scheduleon bid submission 

date, dapat diartikan kapal yang lebih 

besar tidak dapat berpartisipasi 

walaupun bisa dikecilkan. Pertanyaan 

sebelumnya adalah apakah kapal 1 

juta barrel bisa dikecilkan? 

Jawabannya bisa.  Tetapi berdasarkan 

dokumen yang tadi ditunjukkan, 

apabila memiliki kapal 1 juta barel 

artinya tidak dapat memenuhi 

spesifikasi. Kapal apapun boleh ikut 

tetapi tidak akan memenuhi spesifikasi. 

2. Memperbesar atau mengecilkan tangki 

kapal adalah sesuatu yang bisa 

dilakukan, tetapi apabila melihat 

persyaratan tersebut, saya bisa 

menyatakan bahwa hal tersebut tidak 

bisa karena pada saat bid submission 

sudah harus demikian. -------------------  

3. Pekerjaan menutup tangki cepat sekali 

tetapi hal yang diperlukan adalah 

mengadakan simulasi yang mana yang 
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wajib ditutup karena tangki-tangki 

kapal ada yang kiri kanan ada yang 

kiri, tengah, dan kanan. Dalam konteks 

kapal sebesar ini, cukup gampang 

apalagi kapal tanker kemungkinannya 

tangki yang ditengah yang black out 

sehingga tidak menggangu stabilitas. 

Proses dalam Class minimum 2-3 

bulan. ----------------------------------------  

28.4.7.13. Bahwa atas dasar keterangan para pihak 

dan fakta-fakta yang muncul dalam 

persidangan maupun fakta yang ada dalam 

dokumen, Investigator menilai bahwa: -------  

1. Terlapor I terbukti menerapkan 

peraturan yang bersifat diskriminatif 

terhadap persyaratan teknis dalam 

bentuk On Bid Submission dan On 

Delivery pada pelelangan terkait. --------  

2. Terlapor I sengaja membuat aturan 

yang ketat dengan mensyaratkan 

bahwa kapal atau FSO milik peserta 

lelang sudah harus memiliki kapasitas 

tangki sebesar 750.000–850.000 bbls 

pada 95% di luar Slope Tank pada saat 

pemasukan dokumen penawaran/On 

Bid Submission.-----------------------------  

3. Terlapor I sengaja membuat aturan 

yang longgar dengan mensyaratkan 

bahwa peserta lelang cukup hanya 

dengan memasukkan Statement Letter 

atau pernyataan kesanggupan untuk 

menyediakan item custody meter, 

helideck, derick/crane, boilers, meter 

dan prover pada kapal atau FSO yang 

ditawarkan pada saat serah terima/On 

Delivery setelah masa konversi 1 tahun. 
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4. Berdasarkan keterangan para saksi 

yang juga dikuatkan dengan 

keterangan Terlapor I sendiri serta 

dikuatkan oleh keterangan Ahli, bahwa 

terhadap tangki kapal atau FSO juga 

dapat dilakukan konversi untuk 

memperbesar atau mengecilkan 

kapasitasnya. -------------------------------  

5. Pekerjaan konversi terhadap tangki 

kapal atau FSO, baik itu memperbesar 

atau mengecilkan kapasitas tidak 

memakan waktu yang lama sekitar 2-3 

bulan. ----------------------------------------  

6. Jangka waktu 2-3 bulan untuk 

melakukan pekerjaan konversi tersebut 

masih dapat dilaksanakan di dalam 

kurun waktu 1 tahun yang diberikan 

Terlapor I kepada siapapun pemenang 

lelang terkait. -------------------------------  

7. Alasan safety yang dihubungkan 

dengan kejadian terbakarnya kapal 

Lentera Bangsa oleh Terlapor I yang 

dikaitkan terhadap pemberlakuan 

persyaratan On Bid Submission pada 

kapasitas tangki tidaklah berdasar 

karena sebagaimana diketahui bahwa 

kapal Lentera Bangsa juga memiliki 

kapasitas tangki di 95%. ------------------  

8. Apabila dikaitkan dengan fakta floating 

storage adalah custom made, dimana 

kapal dimodifikasi atau dikonversi 

untuk memenuhi keinginan pemilik 

sumur minyak, maka dapat diartikan 

spesifikasi FSO CNOOC 114 sejak 

tahun 2004 di Cinta Terminal adalah 
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spesifikasi yang memang sesuai dan 

diinginkan oleh Terlapor I. ----------------  

9. Apabila dikaitkan dengan fakta bahwa 

FSO CNOOC 114 sebelum tahun 2004 

adalah merupakan kapal tanker 

komersil yang termasuk ke dalam jenis 

Aframaxx yang pada umumnya di 

dalam dokumen formulir Q88 untuk 

jenis ini memiliki persentase tangki di 

98% (sebagaimana dibahas pada 

bagian tentang Form Q88), maka dapat 

dinilai bahwa untuk kontrak tahun 

2004 terjadi konversi pada kapasitas 

tangki FSO CNOOC 114 milik Terlapor 

II dari 98% menjadi 95%. -----------------  

10. Hal ini menunjukkan bahwa 

dimungkinkan terjadinya konversi atas 

kapasitas tangki kapal atau FSO yang 

akan ditawarkan oleh calon peserta 

lelang. ----------------------------------------  

11. Berdasarkan fakta tersebut maka tidak 

seharusnya Terlapor I 

mempersyaratkan On Bid Submission 

terkait kapasitas tangki yang 

mengakibatkan tertutupnya 

kesempatan calon peserta lain untuk 

mengajukan kapal atau FSO yang 

masih memerlukan konversi atas 

kapasitas tangkinya untuk dapat 

memenuhi persyaratan teknis lelang. --  

12. Pada faktanya, Terlapor I tidak pernah 

melakukan evaluasi terkait kewajiban 

peserta untuk memasukkan dokumen 

yang membuktikan bahwa kapal atau 

FSO  yang ditawarkan Terlapor II dan 

PT Buana Listyatama, Tbk sudah 
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memiliki tangki dengan spesifikasi 

750.000–850.000 bbls pada 95% di 

luar Slope Tank pada saat proses 

pemasukan dokumen penawaran/On 

Bid Submission (vide C1). -----------------  

13. Fakta ini dapat dibuktikan berdasarkan 

dokumen Minutes Of Meeting For Bid 

Evaluation–Administration and 

Technical tertanggal 29 Juni 2015, 

Tabel II. Documents Required On Bid 

Submission (vide C1). ----------------------  

14. Di dalam dokumen tersebut tidak ada 

item penilaian terkait persyaratan 

kapasitas tangki kargo 750.000–

850.000 bbls pada 95% di luar Slope 

Tank  yang wajib dimasukkan oleh para 

peserta pelelangan pada saat proses 

pemasukan penawaran/On Bid 

Submission. ---------------------------------  

15. Fakta ini bertentangan dengan 

persyaratan sebagaimana tertuang 

dalam dokumen Annex 17 List Of 

Documents To Be Submitted By Bidder 

In Bid Document, bagian FSO Scope Of 

Work, I. Technical Requirement Of FSO 

Facility Cinta Terminal/Bidder 

Evaluation Form, poin 3 (vide TI.14). ----  

I Technical Requirement Of FSO Facility 
Cinta Terminal /Bidder Evaluation Form : 

No Description 
Schedule of 
Completion 

3 Cargo Tank capacity is 
between 750.000–850.000 
bbls at 95% of cargo tank 
capacity excluding Slops 
tanks 

On Bid 
Submission 
Date 

16. Dengan demikian dapat dinilai, 

Terlapor I terbukti sengaja menerapkan 

persyaratan On Bid Submission untuk 
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kapasitas tangki bertujuan untuk 

menciptakan entry barrier terhadap 

calon peserta lain yang ingin 

menawarkan kapal atau FSO dalam 

pelelangan terkait. -------------------------  

17. Terbukti penerapan persyaratan On Bid 

Submission untuk kapasitas tangki 

dalam pelelangan terkait bertujuan 

untuk mengakomodir FSO CNOOC 114 

milik Terlapor II yang tidak lagi perlu 

melakukan konversi terhadap 

kapasitas tangki milikinya untuk 

mengikuti pelelangan terkait. ------------  

18. Apabila Terlapor I menerapkan 

persyaratan On Delivery terhadap item 

kapasitas tangki, maka akan 

memberikan pilihan kapal atau FSO 

yang lebih banyak dan bervariasi serta 

membentuk harga penawaran yanag 

lebih bersaing sehingga menciptakan 

keuntungan bagi Terlapor I. --------------  

28.4.7.14. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian 

tersebut di atas Investigator menyimpulkan 

bahwa Terlapor I terbukti telah 

memfasilitasi atau mengakomodir FSO 

CNOOC 114 milik Terlapor II dengan 

menerapkan persyaratan On Bid Submission 

untuk kapasitas tangki. ------------------------  

28.4.7.15. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian 

tersebut di atas Investigator menyimpulkan 

bahwa penerapan persyaratan On Bid 

Submission oleh Terlapor I menimbulkan 

entry barrier bagi calon peserta lelang 

lainnya yang masih membutuhkan konversi 

terhadap kapasitas tangki kapal atau FSO 
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yang akan ditawarkan dalam pelelangan 

terkait. ---------------------------------------------  

28.4.8. Tentang Persyaratan Triple Burner Boiler ------------------  

28.4.8.1. Bahwa Terlapor I mempersyaratkan kepada 

peserta lelang untuk menyediakan dua (2) 

units “triple fuel system” boilers. --------------  

28.4.8.2. Bahwa persyaratan terkait kewajiban 

peserta lelang untuk menyediakan dua (2) 

units “triple fuel system” boilers tertera di 

dalam (vide dok RFP): ---------------------------  

RFP: Envelope 1–Administration And 

Technical Proposal, poin 1.3. Exhibit A–

General Scope Of Work, Exhibit A1 tentang 

Scope Of Work Of FSO, Article 5 tentang FSO 

Facility, Article 5.1. General, Article 5.1.4 

Upgrade Work poin 44 yang berbunyi ‘Owner 

shall provide two (2) units “triple fuel system” 

boilers one for daily use and another unit as 

a back up boiler’. ---------------------------------  

28.4.8.3. Bahwa persyaratan boilers merupakan 

salah satu item yang disepakati 

berdasarkan kesepakatan teknis yang 

tertuang di dalam Minutes Of Meeting (MOM) 

tertanggal 6 Maret 2013. Bahwa 

kesepakatan teknis inilah yang kemudian 

dituangkan menjadi persyaratan teknis 

dalam pelelangan terkait. ----------------------  

28.4.8.4. Bahwa persyaratan boilers merupakan 

salah satu item yang dapat dilakukan 

konversi apabila kapal atau FSO yang 

ditawarkan peserta lelang belum memiliki 

dua (2) units “triple fuel system” boilers. -----  

28.4.8.5. Bahwa terhadap persyaratan boilers berlaku 

ketentuan On Delivery yang berarti peserta 

dapat memenuhi kewajiban menyediakan 

dua (2) units “triple fuel system” boilers 
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pada saat tanggal serah terima kapal atau 

FSO setelah jangka waktu 1 tahun untuk 

melakukan konversi. ----------------------------  

28.4.8.6. Bahwa di dalam persidangan, Saksi Chief 

Commercial Officer PT Armada Bumi Pratiwi 

Lines menyatakan bahwa (vide BAP SMK 

Saksi Pieters Adyana Utomo): -----------------  

1. Prakualifikasi pertama, dipersyaratkan 

bagi peserta lelang harus memiliki 

pengalaman mengoperasikan triple fuel 

burner.  Kemudian pada bulan Oktober, 

persyaratan memiliki boiler triple fuel  

burner dihapuskan.  Kemudian PT 

Armada Bumi Pratiwi Lines diminta 

untuk men-submit ulang. -----------------  

2. Pada saat proses klarifikasi di tahap 

prakualifikasi pernah menanyakan 

terkait hal ini dan Terlapor I menjawab 

‘experience which shall be taken into 

account as is prequalification participant 

experience in executing provision and 

operated FSO or FRSO facility with use 

gas, crude, hsd triple fuel for boiler for 

the last 7 years’. ----------------------------  

3. Hanya persyaratan mengoperasikan 

triple fuel burner yang dihapus pada 

saat proses prakualifikasi kedua pada 

bulan Oktober 2014. ----------------------  

4. Sifat industri floating storage ini adalah 

custom made, kapal dimodifikasi atau 

dikonversi untuk memenuhi kriteria 

tersebut.  Selain boiler ada metering, 

crane, heli deck, itu semua dalam 

standar kapal tidak ada. Jadi 

kemudian dipasang, dikonversi atau 

diubah. Tentunya apabila harus tertulis 
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dalam spesifikasi tender nantinya pada 

saat delivery, barang tersebut harus 

ada. -------------------------------------------  

5. Proses prakualifikasi hanya melihat 

pengalaman dari peserta lelang. Hanya 

sebatas itu. Mungkin apabila dicari 

peserta lelang yang memiliki 

pengalaman triple fuel burner, mungkin 

tidak banyak. Esensinya mungkin 

pemberi pekerjaan melihat bahwa 

pengoperasian triple fuel burner akan 

sama seperti yang biasa. Konversinya 

juga akan dikerjakan oleh kontraktor 

lain di galangan kapal dengan Class 

dan enginering. Mungkin dianggap 

sama jadi mungkin direlaksasi, 

diperbolehkan yang tidak memiliki 

pengalaman di triple fuel burner.  

Karena tidak spesifik apabila 

disebutkan operator kapal yang 

memiliki pengalaman pasti banyak 

karena standard. Apabila sudah 

merujuk pada triple fuel burner, di 

Indonesia yang memiliki triple fuel 

burner tersebut tidak semua FSO, 

mungkin jumlah orangnya hanya 

sedikit. ---------------------------------------  

6. Persyaratan untuk menyediakan dua 

(2) units “triple fuel system” boilers 

bukanlah sebuah masalah, kapal biasa 

akan dimintakan ke kontraktor untuk 

engineering atau membuat gambar. 

Kemudian boiler yang sudah ada 

(biasanya ada satu atau dua boiler) 

yang tadinya menggunakan satu fuel oil 

maka burner-nya diganti menjadi triple 
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fuel. Bila tidak bisa maka boiler akan 

diganti dengan boiler yang baru.  PT 

Armada Bumi Pratiwi Lines paham dan 

hal tersebut tidak menjadi masalah. ----  

7. Untuk melakukan konversi terhadap 

boilers diberikan waktu selama 1 tahun 

dalam spesifikasi lelang untuk 

melakukan konversi. Karena semua 

kapal originalnya hanya ada satu boiler 

dengan satu fuel oil bukan triple fuel. ---  

8. Waktu 1 tahun yang diberikan Terlapor 

I adalah untuk melakukan konversi 

karena dari kapal biasa dikonversi 

untuk dipasang boiler, metering, heli 

deck, dan lain-lain. ------------------------  

9. Waktu 1 tahun yang diberikan Terlapor 

I cukup untuk menyediakan dua (2) 

units “triple fuel system” boilers, apabila 

boiler compatible dengan triple fuel 

burner maka tinggal ditukar burner-nya 

saja. Bila tidak compatible maka dapat 

dilakukan  decompression dan diganti 

dengan boiler yang baru. Dalam kamar 

mesin yang tempatnya terbatas, bila 

ingin dipasang triple fuel maka yang 

existing yang harus di-upgrade burner-

nya menjadi triple fuel atau boiler 

tersebut harus diganti dengan triple 

fuel. -------------------------------------------  

10. Ketika kapal dibangun, boiler-nya 

belum triple fuel burner. PT Armada 

Bumi Pratiwi Lines mengkonversi kapal 

angkutan menjadi FSO nanti pada saat 

lelang karena memang pada saat lelang 

diberikan waktu 1 tahun dan pada saat 

itulah baru PT Armada Bumi Pratiwi 
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Lines mengkonversi boiler tersebut 

menjadi triple fuel burner.  Kondisi pada 

saat ini memang masih single fuel.  

Semua kapal pengangkutan semua 

masih single fuel. ---------------------------  

11. Dalam prebid meeting apapun yang 

dijawab maka spesifikasi merupakan 

final. Boiler harus dua triple fuel burner, 

harus ada metering, harus ada heli 

deck, cargo tank harus 750.000-

850.000 adalah spesifikasi final. 

Apabila kita tidak submit sama seperti 

spesifikasi maka tidak mungkin masuk. 

28.4.8.7. Bahwa di dalam persidangan, Saksi 

Saudara Yada Prawira Ganta dari PT 

Pertamina (Persero) menyatakan (vide BAP 

SMK Saksi Oky Karyanto dan Yada Prawira 

Ganta-PT Pertamina (Persero) Direktorat 

Pemasaran dan Niaga): -------------------------  

1. Dalam proses aanwijzing, ada peserta 

yang bertanya teknis terkait boiler triple 

burner dan tertera di dalam berita acara 

namun tidak mengetahui siapa yang 

bertanya. ------------------------------------  

2. Dalam response bidder verification 

(respon CNOOC atas pertanyaan-

pertanyaan peserta) tertanggal 09 

Februari 2015, salah satu 

rangkumannya di nomor 29 exhibit A1 

dengan subject upgrading work, salah 

satu peserta bertanya bolehkah kami 

menyediakan 1 (satu) deck boiler 

ukuran 60 ton per hari saja dan di 

jawab oleh CNOOC bahwa peserta atau 

owner harus menyediakan 2 (dua) unit 

triple fuel system boiler yaitu 1 (satu) 
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unit untuk pemakaian harian dan 1 

(satu) unit lagi sebagai back up. ---------  

3. Triple burner bisa mengunakan gas, 

crude, dan HSD. Artinya spesifikasi 

yang digunakan adalah spesifikasi 

tinggi dan barang itu akan mahal. 

Apabila ingin membangun kapal 

dengan boiler yang menggunakan triple 

burner tentu akan mahal karena cost 

jadi tinggi. -----------------------------------  

4. Terkait persyaratan Triple burner dapat 

diartikan bisa menggunakan bahan 

bakar gas, diesel. Kapal-kapal 

Pertamina yang baru dibangun tahun 

2011 ke atas tidak ada yang 

menggunakan triple burner. --------------  

28.4.8.8. Bahwa di dalam persidangan, Terlapor I 

menyatakan bahwa (vide dokumen C1 dan 

BAP SMK Terlapor I): ----------------------------  

1. Berdasarkan MOM tertanggal 6 Maret 

2013, disepakati bahwa pada FSO 

tersebut harus menyediakan triple 

burner yang bisa membakar atau 

menyediakan steam yang bahan 

bakarnya gas/solar (diesel fuel) atau 

crude oil. -------------------------------------  

2. Di  dalam MOM tertanggal 6 Maret 

2013 tersebut tidak disepakati jumlah 

triple burner yang harus disediakan 

oleh calon peserta lelang. -----------------  

3. Persyaratan triple burner ini disepakati 

berdasarkan rapat tanggal 6 Maret 

2013 dan dasar yang digunakan 

Terlapor I menetapkan persyaratan 

harus memenuhi 2 triple fuel burner 
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adalah terkait kebutuhan apabila 1 

buner mati maka ada back up-nya. -----  

4. Terkait kebutuhan 2 unit triple burner 

boilers ini lebih kepada komersial, kami 

punya gas yang dibuang, jika di 

manfaatkan akan menghemat biaya. 

Jika tidak pakai gas maka harus pakai 

solar atau harus membakar crude oil, 

jadi berkurang profitnya. Jadi kalau 

bisa memanfaatkan gas maka FSO 

akan sangat efisien, tidak perlu keluar 

uang untuk boiler. -------------------------  

5. Dasar penerapan persyaratan 

menyediakan 2 (dua) unit triple fuel 

system boiler di dalam RFP adalah 

kesepakatan teknis tertanggal 6 Maret 

2013. -----------------------------------------  

6. Terlapor II dan PT Buana Listyatama 

saat evaluasi mereka commit memenuhi 

untuk menyediakan 2 (dua) unit triple 

fuel system boiler, pada statement letter 

mereka menyatakan pada saat kapal di 

delivery mereka akan memenuhi 

persyaratan yang diminta. ----------------  

7. Boiler bisa dikonversi contohnya dari 2 

menjadi 3 boiler atau jika membuat 

baru maka persyaratannya bisa di 

penuhi pada saat delivery.----------------  

8. Terkait kesanggupan penyediaan boiler 

cukup dinyatakan dengan statement 

letter. Kepada PT Sillo Maritime 

Perdana karena sudah berada di 

tempat kami, maka kami tidak 

melakukan pengecekan. Sementara 

untuk PT Buana Listya Tama kami 

tidak melakukan pengecekan. Panitia 
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cukup mempercayai dan mereka 

mampu sediakan saat delivery. ----------  

9. Jika pemenang lelang tidak bisa 

menyediakan saat delivery 

sebagaimana dijanjikan dalam 

Statement Letter-nya maka K3S 

mempunyai hak untuk memutuskan 

kontrak atau negosiasi. -------------------  

10. PT Sillo Maritime Perdana atau Terlapor 

II tidak bisa menyediakan 2 boiler 

karena class menyatakan tidak bisa di 

lakukan. -------------------------------------  

11. PT Sillo Maritime atau Terlapor II 

Perdana tidak bisa karena tidak di 

izinkan oleh Class. -------------------------  

12. PT Sillo Maritime Perdana atau Terlapor 

II berusaha memenuhi janji pada 

Statement Letter-nya tapi tidak di 

perbolehkan Class, sehingga 

menyebabkan kami melakukan 

amandemen terhadap kontrak yang 

ada. -------------------------------------------  

13. Terlapor I tidak melakukan pengecekan 

fisik terlebih dahulu terhadap FSO 

milik Terlapor II terkait isi Statement 

Letter dari Terlapor II. ---------------------  

14. Statement letter menyatakan barang 

tersedia saat delivery, jadi jika 

sebelumnya melakukan cek fisik 

padahal barang tersebut belum ada, 

kami tidak bisa mendiskualifikasi 

karena memang yang kami 

persyaratkan adalah pada saat delivery. 

Jadi apa pun persyaratan yang kami 

minta pada saat delivery dan ketika 

kami cek pada saat awal itu dia tidak 
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bisa men-submit/membuktikan 

barangnya ada, kami tidak bisa 

berbuat apa pun. Karena yang kami 

cek adalah pada saat delivery, 

barangnya ada atau tidak. ----------------  

15. Persyaratan teknis pelelangan ini 

meminta statement letter kesanggupan 

untuk memenuhi triple fuel system 2 

boiler pada saat delivery. Kedua peserta 

memasukkan statement letter yaitu PT 

Sillo Perdana Maritime dan PT Buana 

Listya Tama, oleh karena mereka benar 

memasukkan statement letter maka 

mereka pass di tender ini. ----------------  

16. Pekerjaan konversi terkait pelelangan 

ini harus dilakukan di wilayah 

Indonesia menurut SKK Migas. ----------  

17. Pelarangan untuk menambah boiler 

pada FSO CNOOC 114 oleh Biro Class 

RINA terjadi saat FSO CNOOC 114 

berada di galangan Sembawang, 

Singapura untuk melakukan docking. --  

18. Terlapor I mengakui pekerjaan 

menambah boiler di FSO CNOOC 114 

bukan dalam kerangka pekerjaan 

konversi dan tidak disetujui RINA 

namun itu bagian dari dry dock, 

pekerjaan tambahan yang bukan 

konversi yang dilakukan di galangan 

Sembawang, Singapura. ------------------  

28.4.8.9. Bahwa di dalam persidangan, Saksi Agus 

Budiyanto dari SKK Migas menyatakan 

bahwa (vide BAP SMK Saksi Agus 

Budiyanto SKK Migas): -------------------------  

1. Triple fuel burner sebenarnya adalah 

bahan bakar untuk membakar boiler. 
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Bahan bakar untuk membakar boiler 

bisa menggunakan MFO, crude minyak 

ataupun gas. Kenapa harus triple, 

kapal tanker umumnya hanya 1, pakai 

MFO (Marine Fuel Oil) saja untuk 

membakar boiler sehingga uap boiler 

bisa digunakan untuk penggerak 

kebutuhan di sana, baik pompa, 

elektrik, dsb. Triple ini sebenarnya 

untuk mengefisienkan operasi di 

lapangan. Kenapa harus gas, karena 

dalam operasi CNOOC juga 

memproduksi gas, dimana gas selama 

ini dibakar di flaring. Dari pada hanya 

membakar saja, gas bisa digunakan 

untuk pembakar boiler. Apabila ada 

masalah dengan gas akan digunakan 

bahan bakar minyak mentah (Cinta 

Crude Oil) atau pun MFO, tapi dilihat 

lagi mana yang lebih murah di market. 

Jika ternyata MFO lebih murah maka 

MFO dahulu yang dibakar. Kita 

mencari keekonomisan operasi, mana 

yang paling murah untuk bahan bakar 

boiler tersebut. ------------------------------  

2. Pembahasan teknis yang utama adalah 

ukuran (size) tangki karena kami 

melihat berapa produksinya, 

bagaimana mekanisme lifting, 

kebutuhan apa saja yang diperlukan, 

terutama kenapa boiler menjadi yang 

utama. Jika boiler sampai mati bisa 

stop produksi, minyak langsung 

membeku. -----------------------------------  

3. Saksi mengetahui dalam pelelangan ini 

jumlah boiler yang wajib disediakan 
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oleh Terlapor II adalah sebanyak 2 

(dua) unit triple fuel system boiler dan 

jumlah boiler yang ada pada FSO 

CNOOC 114 hanya 1 (satu) buah. -------  

4. Terkait boiler, itu adalah masalah yang 

utama pada FSO. Untuk itu minimal 

harus di sediakan 2 (dua) dan kami 

memang pada waktu itu meminta triple. 

Bahwa kapal existing sudah punya 

triple dan ada 2 (dua) yang dual fuel 

dan bukan triple fuel (crude oil/minyak 

dan fuel). Untuk melakukan suatu 

modifikasi tergantung pada Class, tidak 

bisa merubah kapal sendiri. Jika Class 

tidak approve maka kapal tidak akan 

boleh jalan dan oleh Kementerian 

Perhubungan pun tidak akan diizinkan. 

5. Terkait kontrak tetap ditandatangani 

(award) meski Terlapor II tidak dapat 

memenuhi persyaratan boiler, karena 

sudah sesuai dengan permintaan yang 

ada dalam persyaratan tender dan 

kami dalam posisi tidak bisa kemudian 

harus tetap triple burner. Pada 

dasarnya adalah masalah efisiensi, di 

mana mereka akan melakukan 

penggantian seluruh biaya fuel apabila 

bermasalah juga dengan gas. ------------  

6. Pada kapal sudah ada 2 (dua), jadi total 

di kapal ada 3 (tiga). Kapasitasnya 

yaitu 120.000 barrels, 60.000 barrels, 

dan 60.000 barrels. Untuk kapasitas 

120.000 barrels triple fuel sedangkan 

kapasitas 60.000 barrels masing-

masing dual fuel. Jika triple burner 

boiler-nya rusak karena fuel, gas, atau 
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supply-nya, bisa tergantikan oleh dual 

60.000 barrels. Jadi operasi tidak akan 

terganggu, bukan 1 (satu) tetapi 2 (dua) 

hanya tidak punya fuel gas-nya. 

Mereka akan ganti semua biaya fuel, 

jika triple burner bermasalah. Pada 

waktu itu antara CNOOC dengan 

bagian pengadaan yang membuat, 

seingat saya biaya sewa kami turunkan 

harganya. ------------------------------------  

7. Mengenai boiler, sebenarnya 1 (satu) 

boiler yang ada sudah kami minta 

kapasitasnya minimal 120 ton. 

Bagaimana caranya dengan kapasitas 

tersebut boiler itu bisa membuat FSO 

beroperasi dengan lancar. Kami 

meminta 2 (dua), dengan kapasitas 

salah satunya 120 ton. Kenapa 

pembakar boiler kami minta triple, 

karena yang 1 (satu) dengan gas, SKK 

Migas memanfaatkan gas yang di 

bakar. Jika gas habis bisa 

menggunakan minyak mentah atau fuel 

MFO. Pada kapal yang ada sekarang 

FSO 114, boiler ada 2 (dua) unit tapi 

yang 1 (satu) unit bukan triple namun 

dual, bisa pakai minyak dan bisa pakai 

fuel. Hanya saja mau di pasang saluran 

gas tidak boleh oleh Class karena 

masalah keselamatan, berada di kamar 

mesin (engine room). -----------------------  

8. FSO CNOOC 114 ini memang tidak 

sesuai dengan landasan pemikiran SKK 

Migas saat menetapkan mengenai 

double triple fuel burner, namun pada 

waktu CNOOC mengajukan 
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persetujuan, pihak vendor sudah 

menyanggupi sesuai dengan apa yang 

di persyaratkan. ----------------------------  

28.4.8.10. Bahwa di dalam persidangan, Saksi Saudari 

Hendratmi dari SKK Migas menyatakan 

bahwa (vide BAP SMK Saksi Hendratmi SKK 

Migas): ---------------------------------------------  

1. Item boiler adalah salah satu 

persyaratan teknis yang disepakati 

dalam rapat pembahasan teknis pada 

tanggal 6 Maret 2013. ---------------------  

2. Boiler existing pada FSO CNOOC 114 

adalah triple burner berjumlah 1 (satu), 

1 (satu) lagi ada di deck boiler (burner 

ada 2 (dua). ---------------------------------  

3. Boiler utama dari FSO SNOOC 114 di 

bawah sudah triple burner. Di atas dual 

burner, menggunakan crude dan 

HSD/High Speed Diesel (solar). ----------  

4. Alasan diterapkan persyaratan 2 (dua) 

unit triple fuel system boiler adalah 

karena CNOOC termasuk produsen gas 

(ada gas yang tersedia di lapangan) dan 

saat itu harga BBM (Bahan Bakar 

Minyak) relatif tinggi, ketika dihitung 

menggunakan gas akan lebih ekonomis 

akhirnya diputuskan menggunakan 

triple burner untuk mengambil gas yang 

sudah ada di lapangan CNOOC untuk 

menghemat penggunaan BBM. ----------  

5. Penambahan menjadi 2 (dua) unit triple 

fuel system boiler, fungsinya adalah 

sebagai back up. Karena FSO termasuk 

alat yang vital untuk produksi, maka 

kami sepakati memberikan back up 

bagi boiler. -----------------------------------  
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6. Faktanya selama 10 tahun 1 unit triple 

fuel boiler pada FSO CNOOC 114 

bekerja  Cinta Terminal tanpa back up 

tidak pernah mengalami kerusakan, 

tapi karena pengalaman di KKKS lain 

terjadi failed boiler hingga terjadi 

shutdown maka kami sepakati di 

tambah menjadi 2 (dua) boiler, 1 (satu) 

sebagai back up. ----------------------------  

7. Menurut Saksi, memungkinkan untuk 

dilakukan penambahan 1 unit triple 

fuel boiler pada FSO CNOOC 114. -------  

8. Saksi tidak tahu pertimbangan 

klasifikasi pada akhirnya menolak 

boiler itu, tapi dari konteks kedisiplinan 

saya bisa menerima penambahan boiler 

ini. --------------------------------------------  

9. Saksi tidak mempelajari secara detil 

report mengenai engine room atau deck 

dari kapal tanker, tapi berdasarkan 

pengalaman kami terbiasa 

mengkonversi floating production maka 

kami asumsikan untuk memasang 

boiler tersebut memungkinkan. Saya 

tidak tahu alasan RINA kenapa tidak 

mengizinkan pemasangan boiler, 

menurut saya pada saat itu seharusnya 

bisa. ------------------------------------------  

10. Terkait perubahan boiler saya tidak 

tahu bahwa RINA ternyata melakukan 

penolakan dan apakah CNOOC telah 

meminta persetujuan atau tidak ke 

SKK Migas terkait perubahan itu. -------  

11. Kami terbiasa mengkonversi sebuah 

tanker menjadi floating production di 

mana deck kapal dipenuhi oleh fasilitas 

produksi salah satunya adalah boiler. --  
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12. Penambahan boiler bisa dengan 

melakukan modifikasi di engine room 

atau menghamparkan deck di atas. 

Tapi saya memang belum pernah 

melihat layout existing FSO 114. --------  

13. Dimungkinkan dilakukan modifikasi 

pada boiler existing, dari dual system 

jadi triple burner system. ------------------  

14. Menurut Saksi perubahan dan 

penambahan boiler termasuk pekerjaan 

konversi karena mengubah desain. -----  

15. FSO CNOOC 114 apabila dipakai oleh 

CNOOC lagi konversinya hanya terkait 

boiler. -----------------------------------------  

16. Menurut pengalaman Saksi, lifetime 

extention docking sama dengan dry 

docking biasa, sekitar 2 bulan. Dry dock 

bukan konversi. ----------------------------  

28.4.8.11. Bahwa atas dasar keterangan para pihak 

dan fakta-fakta yang muncul dalam 

persidangan maupun fakta yang ada dalam 

dokumen, Investigator menilai bahwa: -------  

1. Terlapor I terbukti memberikan 

kesempatan yang lebih luas kepada 

Terlapor II dalam hal kewajiban 

penyediaan 2 (dua) unit triple fuel 

system boiler. -------------------------------  

2. Hal ini berkaitan dengan persyaratan 

On Delivery yang berlaku atas item 

boiler berdasarkan Minutes Of Meeting 

(MOM) tertanggal 6 Maret 2013 yang 

kemudian dituangkan di dalam 

persyaratan teknis pada dokumen 

pelelangan/RFP yang berbunyi: 

Envelope 1–Administration And 

Technical Proposal, poin 1.3. Exhibit A–
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General Scope Of Work, Exhibit A1 

tentang Scope Of Work Of FSO, Article 5 

tentang FSO Facility, Article 5.1. 

General, Article 5.1.4 Upgrade Work 

poin 44 yang berbunyi ‘Owner shall 

provide two (2) units “triple fuel system” 

boilers one for daily use and another 

unit as a back up boiler’. ------------------  

3. Berdasarkan aturan ini jelas dipahami 

bahwa pemilik kapal diwajibkan 

menyediakan 2 (dua) unit triple fuel 

system boiler pada saat serah terima 

kapal atau FSO/On Delivery di 

Terminal Cinta setelah jangka waktu 1 

tahun masa konversi. ---------------------  

4. Aturan tersebut berlaku mengikat bagi 

semua peserta lelang tidak terkecuali. -  

5. Pada faktanya Terlapor II terbukti tidak 

dapat menyediakan 2 (dua) unit triple 

fuel system boiler pada FSO CNOOC 

114 dengan alasan tidak diberi ijin oleh 

Biro Class yaitu RINA. --------------------  

6. Terlapor I berdasarkan PTK 007 Revisi 

II sesungguhnya memiliki pilihan 

untuk membatalkan pelelangan karena 

Terlapor II tidak dapat memenuhi 

persyaratan teknis yang diminta. -------  

7. Pada faktanya, Terlapor I lebih memilih 

untuk melakukan addendum kontrak 

dengan memanfaatkan aturan di dalam 

PT 007 Revisi II terkait Perubahan 

Ruang Lingkup Kerja. ---------------------  

8. Pada faktanya, Terlapor I pada saat 

menetapkan persyaratan teknis berupa 

On Delivery terkait boilers tidak pernah 

berkonsultasi dengan Biro Class untuk 
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mendiskusikan kemungkinan 

pemasangan atau penambahan 1unit 

triple fuel system boiler pada kapal atau 

FSO milik calon peserta lelang. ----------  

9. Pilihan Terlapor I untuk melakukan 

addendum kontrak dan tidak 

membatalkan pelelangan membuktikan 

bahwa Terlapor I lebih berpihak kepada 

Terlapor II selaku pemilik FSO CNOOC 

114 yang merupakan kapal incumbent.  

10. Alasan Terlapor I yang menyatakan 

apabila dilakukan pelelangan ulang 

akan memakan waktu yang lebih lama 

tidak memiliki dasar yang kuat. ---------  

11. Pada faktanya, pelelangan yang 

dimenangkan oleh Terlapor II ini juga 

merupakan pelelangan ulang yang 

tidak memerlukan ijin atau approval 

dari SKK Migas yang dalam 

pelaksanaannya tidak membutuhkan 

waktu yang lama. --------------------------  

12. Apabila digunakan pilihan melakukan 

pelelangan ulang maka Terlapor I 

cukup menghilangkan persyaratan 2 

(dua) unit triple fuel system boiler dan 

mengundang ulang Terlapor II dan PT 

Buana Listyatama untuk memasukkan 

penawaran. ---------------------------------  

13. Bahwa PTK 007 Revisi II mengatur 

terkait hal ini di dalam poin 19. 

Tentang Pelelangan Ulang yang 

berbunyi: ------------------------------------  

19.9  Apabila pelelangan ulang tersebut 

pada angka 19.5 atau 19.6 atau 

19.7 (pengadaan jasa 

pemborongan atau Jasa lainnya) 
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mengalami kegagalan, maka 

proses pengadaan selanjutnya 

dilaksanakan dengan: --------------  

19.9.7 Membatalkan   lelang 

tersebut dan 

melaksanakan lelang 

baru, dengan 

dimungkinkan adanya 

perubahan lingkup kerja. 

14. Terlapor I juga terbukti melanggar 

aturan yang dibuat oleh SKK Migas 

pada pelelangan ini terkait kewajiban 

pemenang lelang untuk melakukan 

konversi di wilayah Indonesia. -----------  

15. Hal ini dikuatkan dengan pengakuan 

Terlapor I yang menyatakan bahwa 

pelarangan Biro Class RINA terhadap 

penambahan 1 unit triple fuel system 

boiler terjadi pada saat FSO CNOOC 

114 berada galangan di Sembawang, 

Singapura. -----------------------------------  

16. Fakta ini menunjukkan bahwa Terlapor 

II akan melakukan konversi terkait 

penambahan 1 unit triple fuel system 

boiler pada FSO CNOOC 114 di 

Sembawang, Singapura. ------------------  

17. Pada faktanya, jangka waktu 1 tahun 

yang diberikan Terlapor I kepada calon 

pemenang tender adalah untuk 

melakukan pekerjaan konversi bagi 

kapal atau FSO yang belum memiliki 

custody meter, helideck, derick/crane, 

boilers, meter dan prover. -----------------  

18. Pada faktanya, keberadaan FSO 

CNOOC 114 di galangan Sembawang, 

Singapura adalah untuk melakukan 
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pekerjaan Dry Docking dan bukan 

bertujuan melakukan konversi.  ---------  

28.4.8.12. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian 

tersebut di atas Investigator menyimpulkan 

bahwa Terlapor I terbukti telah 

memfasilitasi atau mengakomodir Terlapor 

II terkait ketidakmampuan Terlapor II 

untuk menyediakan 2 (dua) unit triple fuel 

system boiler dengan tidak melakukan 

pembatalan lelang dan lebih memilih untuk 

melakukan addendum kontrak. ---------------  

28.4.9. Tentang Larangan Mengarahkan Spesifikasi Teknis ----  

28.4.9.1. Bahwa Terlapor I diduga telah 

mengarahkan spesifikasi teknis kapal yang 

akan dilelangkan kepada kapal FSO 114 

milik Terlapor II sejak mulai tahapan 

persiapan atau perencanaan lelang.----------  

28.4.9.2. Bahwa spesifikasi teknis dalam RFP yang 

diarahkan Terlapor I pada kapal milik 

Terlapor II adalah persyaratan mengenai 

kapasitas tangki 750.000–850.000 bbls 

pada 95% kapasitas total tangki di luar 

Slope Tank. ---------------------------------------  

28.4.9.3. Bahwa dugaan ini dapat dibuktikan dengan 

adanya surat yang dikirimkan oleh Terlapor 

I kepada SKK Migas Nomor 

OPER/S177/XII-2013 tanggal 20 Desember 

2013 yang ditandatangani oleh Bapak 

Perkasa Sinagabariang yang menjabat 

sebagai Vice President Operation CNOOC 

(vide dokumen C1). ------------------------------  

28.4.9.4. Bahwa dalam surat Nomor OPER/S177/XII-

2013 tanggal 20 Desember 2013 terdapat 

kalimat yang berbunyi sebagai berikut: -----  

A. Penetapan Spesifikasi Teknis: -----------  
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Penetapan spesifikasi teknis FSO 

untuk Pengadaan Jasa ini ditetapkan 

berdasarkan pengalaman operasi FSO 

di area SES selama empat puluh (40) 

tahun yang menunjukkan spesifikasi 

teknis saat ini adalah yang terbaik dari 

segi teknis, operasi, safety dan 

komersial. Spesifikasi teknis ini 

memberi kesempatan yang sama 

kepada para Rekanan 

Pengadaan/bidder yang akan 

menyediakan FSO yang sudah siap 

pakai ataupun yang masih 

memerlukan pekerjaan konversi. -------  

28.4.9.5. Bahwa terkait larangan pengarahan 

spesifikasi teknis tersebut, prinsip dasar 

pengelolaan rantai suplai berdasarkan PTK 

007 Revisi II salah satunya adalah prinsip 

kompetitif dan adil yang berbunyi: -----------  

5.3 Kompetitif, berarti harus dilakukan 

melalui seleksi dan persaingan sehat 

di antara penyedia barang/jasa yang 

setara dan memenuhi syarat/kriteria 

tertentu berdasarkan ketentuan dan 

prosedur yang jelas serta transparan. -  

5.5  Adil, yang berarti tidak diskriminatif 

dalam memberikan perlakuan bagi 

semua penyedia barang/jasa dan tidak 

mengarah untuk memberi keuntungan 

kepada pihak tertentu, dengan cara 

dan atau alasan apapun. ----------------  

28.4.9.6. Bahwa PTK 007 Revisi II juga mengatur 

mengenai larangan bagi pejabat berwenang 

untuk mengarahkan spesifikasi yang 

berbunyi: ------------------------------------------  

Pejabat berwenang dilarang: -------------------  
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1.4.1 Menetapkan spesifikasi barang/jasa, 

kriteria, persyaratan atau prosedur 

pengadaan yang mengarah untuk 

memberikan keuntungan tertentu 

kepada 1 (satu) calon Penyedia 

Barang/Jasa dan/atau pihak 

tertentu, dan/atau melakukan 

tindakan lain yang dapat 

dikategorikan sebagai tindakan 

Pertentangan Kepentingan (Conflict Of 

Interest). -----------------------------------  

28.4.9.7. Bahwa pengertian dari Pejabat Berwenang 

di dalam PT 007 revisi II berdasarkan poin 

1.22 berbunyi:  -----------------------------------  

Pejabat berwenang adalah pimpinan 

tertinggi Kontraktor KKS atau pekerja 

struktural Kontraktor KKS yang telah 

mendapat pelimpahan kewenangan dan 

tanggung jawab dari pimpinan tertinggi 

Kontraktor KKS. ---------------------------------  

28.4.9.8. Bahwa PTK 007 Revisi II juga mengatur 

mengenai larangan bagi pengguna 

barang/jasa untuk mengarahkan 

spesifikasi yang berbunyi:----------------------  

Pengguna barang/jasa dilarang: --------------  

2.4.1 Menetapkan spesifikasi barang/jasa, 

kriteria, persyaratan atau prosedur 

pengadaan yang mengarah untuk 

memberikan keuntungan tertentu 

kepada 1 (satu) calon Penyedia 

Barang/Jasa dan/atau pihak 

tertentu, dan/atau melakukan 

tindakan lain yang dapat 

dikategorikan sebagai tindakan 

Pertentangan Kepentingan (Conflict Of 

Interest). -----------------------------------  
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28.4.9.9. Bahwa pengertian dari Pengguna 

Barang/Jasa di dalam PTK 007 revisi II 

berdasarkan poin 1.27 berbunyi: -------------  

Pengguna barang/jasa adalah fungsi dalam 

lingkungan organisasi Kontraktor KKS yang 

memerlukan barang/jasa untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatannya. ------  

28.4.9.10. Bahwa PTK 007 Revisi II juga mengatur 

mengenai larangan bagi panitia pengadaan 

untuk mengarahkan pelelangan yang 

berbunyi: ------------------------------------------  

14.10. Larangan: --------------------------------  

 Panitia pengadaan/tim internal 

dilarang melaksanakan proses 

pengadaan atau menjalankan 

prosedur pengadaan yang mengarah 

untuk memberikan keuntungan 

tertentu kepada 1 (satu) calon 

penyedia Barang/Jasa dan/atau 

pihak tertentu, dan/atau 

melakukan tindakan lain yang dapat 

dikategorikan sebagai tindakan 

pertentangan kepentingan (Conflict 

Of Interest) -------------------------------  

28.4.9.11. Bahwa pengertian dari panitia pengadaan di 

dalam PT 007 revisi II berdasarkan poin 

1.28 berbunyi: -----------------------------------  

Panitia pengadaan adalah panitia yang 

dibentuk dan disahkan oleh Pejabat 

Berwenang untuk melaksanakan pemilihan 

penyedia barang/Jasa di lingkungan 

kontraktor KKS.----------------------------------  

28.4.9.12. Bahwa PTK 007 Revisi II juga mengatur 

mengenai larangan untuk mengarahkan 

spesifikasi teknis yang berbunyi: -------------  

3.3.3   Syarat teknis antara lain:--------------  
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4. Spesifikasi teknis dan gambar-

gambar tidak mengarah kepada 

merek/produk tertentu. 

Dikecualikan dari ketentuan ini 

adalah barang/jasa spesifik, 

barang/jasa standard dan/atau 

approved brands. Status sebagai 

barang/jasa spesifik, standar 

atau approved brands harus 

telah dinyatakan secara tertulis 

sebagai bagian dari kebijakan 

(policy) pengelolaan rantai suplai 

Kontraktor KKS dan mengikuti 

ketentuan standarisasi yang 

diterbitkan BP Migas. --------------  

28.4.9.13. Bahwa di dalam persidangan, Terlapor I 

menyatakan bahwa (vide dokumen C1 dan 

BAP SMK Terlapor I): ----------------------------  

1. Telah mempersyaratkan kapasitas 

kargo tangki yang dilelangkan di dalam 

dokumen lelang/RFP sebesar 750.000–

850.000 bbls pada 95% kapasitas total 

tangki di luar tangki Slope. ---------------  

2. Pemilihan kapasitas tangki didasarkan 

pada pertimbangan nilai forecast 

produksi, lifting dan actual data jumlah 

observer di FSO CNOOC 114. ------------  

3. Kapasitas Tangki 750.000–850.000 

bbls di 95% di luar Slope Tank yang 

dipersyaratkan dalam pelelangan ini 

adalah karena faktor safety. -------------  

4. Dasar pertimbangan nilai forecast 

produksi, lifting dan aktual data yang 

dimaksud oleh Terlapor I adalah 

mengacu pada FSO CNOOC 114 

sebagai kapal kontraktor incumbent. ---  
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5. Alasan Terlapor I mengacu pada FSO 

CNOOC 114 adalah kebutuhan akan 

data yang valid dan sahih terkait 

jumlah total 2 produksi lapangan yang 

datanya ada pada FSO incumbent. ------  

6. Terlapor I pernah mengalami musibah 

kebakaran tanker di daerah lain pada 

tahun 2011. SKK Migas selalu 

mengingatkan CNOOC akan safety 

factor. Tentunya CNOOC tetap pada 

800.000 barrels, berkaitan dengan 

safety factor. Usulan yang sudah di 

sepakati pada akhirnya adalah 

750.000-850.000 barrels. Jika ditanya 

apa alasan menetapkan 800.000 

barrels sebagai nilai tengah, kemudian 

ada range 750.000-850.000 barrels di 

95%, pure karena safety factor dan 

kami ingin yang terbaik. Kami masih 

trauma dengan kebakaran tanker 

tersebut. -------------------------------------  

7. Dalam pengajuan awal AFE yang 

ditujukan Terlapor I kepada SKK Migas 

yang tertuang dalam Surat Nomor 

PRES/S-055 tertanggal 5 Februari 

2013 menyebutkan bahwa  

“menyediakan Floating Storage 

Offloading untuk menampung minyak 

mentah hasil aktivitas produksi wilayah 

sentral dan selatan dengan kapasitas 

penyimpanan 650.000-850.000.”--------  

8. Nilai 650.000-850.000 barrels adalah 

range, karena angka 800.000 barrels 

berada pada kisaran itu juga. ------------  

9. Nilai 800.000 merupakan hasil 

kesepakatan Terlapor I dengan SKK 
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Migas berdasarkan rapat pada bulan 

Oktober 2011. ------------------------------  

10. Berdasarkan surat Nomor PRES/S-055 

tertanggal 5 Februari 2013 ada rapat 

kembali dengan tim teknis SKK Migas 

dan ditegaskan kembali oleh  SKK  

Migas bahwa kesepakatan kami 

pertama adalah pada 800.000 barrels 

pada 95%. Namun pada kesepakatan 

dengan SKK Migas dibuat range 

750.000-850.000 di 95%. -----------------  

11. Terlapor I tidak dapat menjelaskan 

mengapa apabila nilai 800.000 pada 

95% kapasitas tangki adalah hasil 

kesepakatan dengan SKK Migas bulan 

Oktober 2011 tetapi faktanya angka 

95% tidak dicantumkan pada surat 

Nomor PRES/S-055 tertanggal 5 

Februari 2013. ------------------------------  

12. Surat Nomor PRES/S-055 tertanggal 5 

Februari 2013 ditandatangani oleh 

Saudara Perkasa Sinagabariang yang 

saat itu menjabat sebagai Vice 

President Operation. -----------------------  

13. Saat persidangan berlangsung Saudara 

Perkasa Sinagabariang menjabat 

sebagai Vice President Exploitation. -----  

14. Terlapor I mengakui bahwa munculnya 

angka 95% pada rapat pembahasan 

persyaratan teknis pada tanggal 6 

Maret 2013 adalah ide dari Terlapor I. -  

15. Terlapor I menyatakan bahwa range 

650.000 atau 850.000 yang tertera 

dalam surat Nomor PRES/S-055 

tertanggal 5 Februari 2013 adalah ideal 
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bagi siapapun FSO yang nantinya akan 

bekerja di Terminal Cinta. ----------------  

16. Setelah ada surat Nomor PRES/S-055, 

terdapat pertemuan dengan SKK Migas, 

tim teknis yang sama. Di tegaskan 

kembali bahwa spesifikasi yang di 

setujui adalah 800.000 barrels pada 

95% tetapi pada saat itu dibuat range 

750.000-850.000 barrels. -----------------  

17. Pada meeting berikutnya dengan SKK 

Migas setelah keluarnya surat Nomor 

PRES/S-055, secara verbal tidak 

tertulis bahwa SKK Migas 

mengingatkan kesepakatan awal 

adalah 800.000 barrels. Maka pada 

saat rapat tersebut, CNOOC 

menyampaikan kembali 800.000 

barrels, tapi dalam bentuk dibuat range 

750.000-850.000 barrels. -----------------  

18. Spesifikasi teknis harus disetujui oleh 

SKK Migas, kami tidak bisa 

memaksakan angka sekian. Pada 

meeting ketiga di bulan Maret, mengacu 

ke angka 800.000 barrels. Di mana 

pada meeting sebelumnya (MoM tanggal 

6 Maret 2013) kembali ke angka 

tersebut namun dibuat range 750.000-

850.000 barrels. Titik tengahnya adalah 

800.000 barrels. ----------------------------  

19. Terdapat inisial AHA sebagai salah satu 

verifikator di dalam Surat Nomor 

OPER/S177/XII-2013 tanggal 20 

Desember 2013 yang menurut Terlapor 

I singkatan dari Agus Hardiman Adam.  

20. Terdapat inisial MM sebagai salah satu 

verifikator di dalam Surat Nomor 
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OPER/S177/XII-2013 tanggal 20 

Desember 2013 yang menurut Terlapor 

I singkatan dari Martina Maria.----------  

21. Saudari Martina Maria pada saat 

proses perencanaan pelelangan 

berlangsung menjabat sebagai Manager 

Procurement Terlapor I. -------------------  

28.4.9.14. Bahwa di dalam persidangan, Saksi Saudari 

Hendratmi dari SKK Migas menyatakan 

bahwa (vide BAP SMK Saksi Hendratmi SKK 

Migas): ---------------------------------------------  

1. Terlapor I menyatakan ada perubahan 

produksi dan tidak bisa menjelaskan 

basis perhitungan 650.000 bbls dan 

data yang digunakan untuk 

menghitung 650.000 bbls, Terlapor I 

hanya membawa data asumsi umum 

750.000 bbls, artinya tidak bisa di 

klarifikasi lebih lanjut. --------------------  

2. Saat itu saya menanyakan apa dasar 

650.000 bbls. Kemudian Terlapor I 

mengatakan tidak lagi menggunakan 

650.000 bbls tapi mengusulkan 

750.000 bbls. -------------------------------  

3. Terlapor I menyatakan 650.000 bbls 

terkait forecast production yang sudah 

mereka review kembali, dan mereka 

membawa 750.000 bbls adalah forecast 

production yang telah selesai mereka 

evaluasi kembali. Karena tidak 

membawa data, mereka hanya 

mengatakan, ”data yang kami bawa 

sekarang sudah dievaluasi oleh bagian 

teknis” jadi kami tidak mengejar lebih 

jauh lagi karena kami sudah percaya 

bahwa data sudah divalidasi di depan. -  
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4. Nilai persentase 95% muncul pada saat 

Terlapor I presentasi dan yang 

mengusulkan adalah Terlapor I. ---------  

5. Nilai 95% dikatakan tidak berpengaruh 

banyak pada kompetisi karena 

menurut Terlapor I populasi kapal di 

kapasitas 750.000-850.000 bbls pada 

95% sudah banyak. ------------------------  

6. Data forecast yang disampaikan 

Terlapor I pada saat presentasi 

cenderung turun. --------------------------  

7. Terkait data forecast produksi yang 

cenderung turun namun menetapkan 

kapasitas 750.000-850.000 bbls pada 

95% alasannya adalah kami 

menghitung berdasarkan forecast 

tertinggi pada waktu itu masih berkisar 

di 22.000 bbls, kalau misalnya ketika 

cenderung turun kami ganti kapalnya 

itu akan sangat costly, jadi kami 

mengasumsikan pada forecast tertinggi. 

8. Tidak mengetahui ada kesepakatan 

antara CNOOC dengan SKK Migas 

menetapkan di angka 800.000 barrels 

pada Oktober 2011. ------------------------  

9. Tidak ada pembahasan terkait 

kesepakatan antara CNOOC dengan 

SKK Migas di tahun 2011 tentang 

kapasitas 800.000 barrels pada rapat 

tanggal 6 Maret 2013. ---------------------  

10. Angka 750.000 barrels pada 95% murni 

baru di ucapkan oleh CNOOC pada 

saat rapat tanggal 6 Maret 2013. --------  

28.4.9.15. Bahwa di dalam persidangan, Saksi Agus 

Budiyanto dari SKK Migas menyatakan 
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bahwa (vide BAP SMK Saksi Agus 

Budiyanto SKK Migas): -------------------------  

1. Bahwa alasan ditetapkan 95% adalah 

permintaan dari Terlapor I dengan 

pertimbangan kualitas minyak yang 

heavy dan ada residu. ---------------------  

2. Bahwa yang berperan penting dalam 

pemberian persetujuan kapasitas total 

tangki di 95% dalam proses 

perencanaan tender adalah bagian 

perencanaan SKK Migas, divisi teknis 

hanya memberikan pertimbangan saja.  

28.4.9.16. Bahwa di dalam persidangan, Saksi 

Saudara Warta Elia dari SKK Migas 

menyatakan (vide C48 dan vide BAP SMK 

Saksi Warta Elia SKK Migas):------------------  

1. Bahwa usulan spesifikasi tangki yang 

akan dilelangkan adalah usul dari 

Terlapor I sebagaimana tertera pada 

halaman 1 MOM tertanggal 6 Maret 

2013. -----------------------------------------  

2. Bahwa Minutes Of Meeting (MOM) 

tertanggal 6 Maret 2013 diketik oleh 

CNOOC dan kami yang mereview 

melalui email. -------------------------------  

3. Bahwa di dalam MoM sudah lumayan 

clear, CNOOC mengusulkan 95% 

setelah dibahas beberapa kali dan 

kesepakatannya kurang lebih sama. 

Sepengetahuan saya dibahas pada saat 

meeting tanggal 6 Maret 2013. -----------  

4. Bahwa bila melihat urutan MoM, saya 

usahakan pada setiap meeting yang 

saya lakukan urutannya sesuai dengan 

realita di meeting. Angka 95% itu based 

on usulan CNOOC dan pasti 
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munculnya pada poin pembahasan 5, 

bagian CNOOC menyampaikan. ---------  

5. Bahwa pada awalnya usulan awal 

CNOOC berdasarkan surat pengajuan 

AFE 14-8001 adalah sebesar 650.000–

850.000 bbls dan kemudian berubah 

pada saat meeting tanggal 6 Maret 

2013 menjadi 750.000–850.000 bbls 

pada 95% di luar Slope Tank. ------------  

28.4.9.17. Bahwa atas dasar keterangan para pihak 

dan fakta-fakta yang muncul dalam 

persidangan maupun fakta yang ada dalam 

dokumen serta aturan yang tertera di dalam 

PTK 007 Revisi II, Investigator menilai 

bahwa: ---------------------------------------------  

1. Alasan Terlapor I yang menetapkan 

kapasitas tangki 750.000–850.000 bbls 

pada 95% yang merupakan hasil rapat 

tanggal 6 Maret 2013 adalah tindak 

lanjut dari kesepakatan antara Terlapor 

I dan BP Migas pada bulan Oktober 

2011 yang menyepakati nilai 800.000 

bbls adalah tidak berdasar. --------------  

2. Kesepakatan antara Terlapor I dan SKK 

Migas yang pada tahun 2011 masih 

bernama Badan Pelaksana Minyak dan 

Gas (BP Migas) sudah tidak dapat 

dijadikan acuan kembali. -----------------  

3. Pada faktanya, seluruh hal terkait BP 

Migas pada tahun 2012 berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

36/PUU-X/2012 dinyatakan 

bertentangan dengan UUD 1945. -------  

4. Akibat dari putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 

tersebut seluruh hal terkait BP Migas 
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dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. --------------------------  

5. Akibat dari putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 

tersebut fungsi dan tugas BP Migas 

dialihkan kepada Pemerintah. -----------  

6. Apabila MK memutuskan seluruh hal 

terkait BP Migas tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat maka 

seluruh kesepakatan atau dokumen 

resmi yang keluar sebelum dan setelah 

putusan MK atas nama BP Migas 

otomatis juga tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat. --------------------------  

7. Berdasarkan hal tersebut maka 

kesepakatan kapasitas tangki 800.000 

bbls pada bulan Oktober 2011 antara 

Terlapor I dan BP Migas menjadi batal 

demi hukum.--------------------------------  

8. Apabila kesepakatan tersebut batal 

demi hukum maka Terlapor I tidak 

dapat menjadikan kesepakatan dengan 

BP Migas pada bulan Oktober 2011 

sebagai alasan untuk menetapkan 

kapasitas tangki 750.000–850.000 

bbls. ------------------------------------------  

9. Terlapor I terbukti tidak konsisten 

terkait penerapan persyaratan 

kapasitas tangki, di satu sisi 

menyatakan kesepakatan nilai 800.000 

bbls masih masuk ke dalam 

range/kisaran pengajuan awal 

berdasarkan surat Nomor PRES/S-055 

tertanggal 5 Februari 2013 yaitu pada 

650.000–850.000 bbls, namun pada 

rapat tanggal 6 Maret 2013 Terlapor I 
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mengusulkan untuk mempersempit 

kapasitas tangki menjadi 750.000–

850.000 bbls. -------------------------------  

10. Apabila Terlapor I konsisten 

mempersyaratkan kapasitas tangki 

sesuai dengan surat Nomor PRES/S-

055 tertanggal 5 Februari 2013 yaitu 

pada 650.000–850.000 bbls maka akan 

membuka persaingan lebih luas dalam 

pelelangan terkait. -------------------------  

11. Alasan Terlapor I yang menyatakan 

nilai 800.000 bbls hasil kesepakatan 

bulan Oktober 2011 dengan BP Migas 

sebagai dasar pembentuk range 

750.000–850.000 bbls adalah tidak 

berdasar. ------------------------------------  

12. Alasan Terlapor I yang menyatakan 

SKK Migas-lah yang menegaskan atau 

mengingatkan nilai 800.000 bbls dalam 

rapat pembahasan teknis tanggal 6 

Maret 2013 adalah tidak berdasar. -----  

13. Pada faktanya, semua saksi dari SKK 

Migas yang terlibat dalam rapat 

pembahasan tanggal 6 Maret 2013 

menyatakan bahwa kapasitas tangki 

750.000–850.000 bbls pada 95% di 

luar Slope Tank adalah usulan yang 

diajukan Terlapor I pada rapat 

tersebut. -------------------------------------  

14. Pada faktanya, Terlapor I tidak dapat 

menjelaskan kepada tim SKK Migas 

mengapa terjadi perubahan dari usulan 

yang semula 650.000–850.000 bbls 

menjadi 750.000–850.000 bbls. ---------  

15. Pada faktanya, semua saksi dari SKK 

Migas menyatakan tidak pernah ada 
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pembahasan terkait kesepakatan nilai 

800.000 bbls pada bulan Oktober 2011 

di dalam rapat tanggal 6 Maret 2013. --  

16. Pada faktanya, Terlapor I juga 

mengakui bahwa kapasitas tangki 

dengan range 650.000–850.000 bbls 

adalah kapasitas ideal bagi siapapun 

peserta yang akan memenangkan 

lelang. ----------------------------------------  

17. Terlapor I terbukti mengakui dalam 

menentukan kapasitas tangki 750.000–

850.000 bbls pada 95% di luar Slope 

Tank pada proses perencanaan lelang 

mengacu pada nilai forecast produksi, 

lifting dan aktual data pada FSO 

CNOOC 114 milik Terlapor II. ------------  

18. Terlapor I terbukti telah menuangkan 

persyaratan kapasitas tangki 750.000–

850.000 bbls pada 95% di luar Slope 

Tank yang merupakan hasil 

kesepakatan teknis pada proses 

perencanaan lelang ke dalam dokumen 

lelang/RFP sebagai persyaratan teknis 

pelelangan terkait. -------------------------  

19. Dengan kata lain, persyaratan teknis di 

dalam RFP terkait kapasitas tangki 

merupakan cerminan kapasitas tangki 

FSO CNOOC 114 milik Terlapor II. ------  

20. Hal tersebut juga dikuatkan dengan 

fakta bahwa FSO CNOOC 114 sudah 

bekerja untuk Terlapor I di Terminal 

Cinta sejak tahun 2004. ------------------  

21. Fakta mengenai pengarahan spesifikasi 

kapasitas tangki ini juga dikuatkan 

dengan isi surat Nomor OPER/S-

177/XII-2013 tanggal 20 Desember 
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2013 yang pada salah satu poinnnya 

menyatakan ‘spesifikasi teknis saat ini 

adalah yang terbaik dari segi teknis, 

operasi, safety dan komersial’. -----------  

22. Terlapor I menyatakan dalam 

persidangan bahwa maksud dari 

kalimat ‘spesifikasi teknis saat ini’ 

adalah merujuk kepada FSO CNOOC 

114 milik Terlapor II. ----------------------  

23. Sehingga berdasarkan fakta tersebut di 

atas dapat dibuktikan Terlapor I 

menginginkan dan menjadikan 

spesifikasi teknis FSO CNOOC 114 

terutama kapasitas tangki dijadikan 

dasar pembentukan persyaratan teknis 

di dalam dokumen lelang/RFP. ----------  

24. Fakta-fakta tentang pengarahan 

spesifikasi teknis di atas, terbukti telah 

melanggar atau bertentangan dengan 

aturan poin 3.3.3 terkait spesifikasi 

teknis, poin 4. PTK 007 Revisi II yang 

telah dibahas pada poin 12 di atas. -----  

25. Berdasarkan ketentuan pada poin 3.3.3 

terkait spesifikasi teknis, poin 4. PTK 

007 Revisi II tersebut, Terlapor I 

terbukti telah mengarahkan 

persyaratan teknis pelelangan pada 

spesifikasi teknis FSO CNOOC 114 

milik Terlapor II dan hal ini bukanlah 

pengarahan pada merek tertentu 

namun sebagai bentuk pengarahan 

spesifikasi pada produk tertentu. -------  

26. Terkait Fakta tentang adanya surat 

Nomor OPER/S-177/XII-2013 tanggal 

20 Desember 2013 yang dikirimkan 

Terlapor I kepada SKK Migas pada saat 



 

 
-200 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

perencanaan lelang, terbukti telah 

melanggar atau bertentangan dengan 

aturan poin 1.4.1 dan 2.4.1 dalam PTK 

007 Revisi II yang telah dibahas pada 

poin 6 dan poin 8 di atas.-----------------  

27. Pada faktanya, yang menandatangani 

surat Nomor OPER/S-177/XII-2013 

tanggal 20 Desember 2013 adalah Sdr. 

Perkasa Sinagabariang sebagai Vice 

President Operation. -----------------------  

28. Pada faktanya, jabatan Vice President 

Operation adalah jabatan struktural di 

dalam struktur organisasi milik 

Terlapor I. -----------------------------------  

29. Pada faktanya, Saudara Perkasa 

Sinagabariang sebagai Vice President 

Operation merupakan pejabat yang 

berwenang dalam bidang operasi di 

dalam struktur organisasi Terlapor I. ---  

30. Pada faktanya, Saudara Perkasa 

Sinagabariang sebagai Vice President 

Operation juga merupakan 

User/Pengguna Barang dalam bidang 

operasi di dalam struktur organisasi 

Terlapor I. -----------------------------------  

31. Pada faktanya, kalimat ‘spesifikasi 

teknis saat ini adalah yang terbaik dari 

segi teknis, operasi, safety dan 

komersial’ diakui oleh Terlapor I 

mengacu kepada FSO CNOOC 114 

milik Terlapor II. ----------------------------  

32. Dengan demikian dapat dinilai bahwa 

pengarahan spesifikasi teknis 

persyaratan lelang oleh Terlapor I pada 

FSO CNOOC 114 milik Terlapor II pada 

saat proses perencanaan lelang 
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diketahui dan disetujui oleh pejabat 

berwenang sekaligus User/Pengguna 

barang dari Terlapor I yang dibuktikan 

dengan adanya Surat Nomor OPER/S-

177/XII-2013 tanggal 20 Desember 

2013. -----------------------------------------  

33. Terkait Fakta tentang adanya surat 

Nomor OPER/S-177/XII-2013 tanggal 

20 Desember 2013 yang dikirimkan 

Terlapor I kepada SKK Migas pada saat 

perencanaan lelang, terbukti telah 

melanggar atau bertentangan dengan 

aturan poin 4.4 tentang larangan bagi 

panitia pengadaan dalam PTK 007 

Revisi II yang telah dibahas pada poin 

10 di atas. -----------------------------------  

34. Terkait dengan hal itu, Terlapor I 

mengakui bahwa aturan yang 

digunakan dalam pelelangan terkait 

adalah PTK 007 Revisi II. -----------------  

35. Terlapor I mengakui bahwa 

kesepakatan teknis hasil rapat tanggal 

6 Maret 2013 dituangkan sebagai 

persyaratan teknis dalam RFP. ----------  

36. Pada faktanya, proses perencanaan 

yang berhubungan dengan penetapan 

spesifikasi teknis diketahui oleh 

Saudara Agus Hardiman Adam (AHA) 

selaku Liaison Officer. ---------------------  

37. Fakta ini dikuatkan dengan adanya 

surat Nomor PRES/S-479/VIII-2013 

tertanggal 26 Agustus 2013 yang 

dikirimkan Terlapor I kepada SKK 

Migas terkait usulan rencana 

pengadaan Charter Hire of One (1) Unit 

Floating Storage Offloading (FS) for Cinta 
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Terminal PS2137135, dimana dalam 

surat tersebut terdapat paraf dari 

Saudara Agus Hardiman Adam (vide 

C1). -------------------------------------------  

38. Surat tersebut kemudian 

ditindaklanjuti dengan rapat tertanggal 

6 September 2013 yang membahas 

persiapan rencana pengadaan Charter 

Hire of One (1) Unit Floating Storage 

Offloading (FS) for Cinta Terminal 

PS2137135 dan menjadikan hasil rapat 

tertanggal 6 Maret 2013 sebagai dasar 

penentuan lingkup kerja dalam 

pelelangan terkait. -------------------------  

39. Pada faktanya, setelah persetujuan 

rencana pengadaan dikeluarkan oleh 

SKK Migas, Saudara Agus Hardiman 

Adam ditunjuk sebagai Tender 

Committee/Panitia Pengadaan. ----------  

40. Hal ini menunjukkan bahwa Saudara 

Agus Hardiman Adam selaku Tender 

Committee mengetahui perihal 

kesepakatan teknis tertanggal 6 Maret 

2013 yang kemudian dijadikan dasar 

penentuan persyaratan teknis di dalam 

RFP. ------------------------------------------  

41. Berdasarkan fakta tersebut, maka 

dapat dinilai bahwa Tender Committee 

mengetahui terjadinya pengarahan 

spesifikasi teknis pada proses 

perencanaan dan tetap menuangkan 

hasil kesepakatan teknis tanggal 6 

Maret 2013 dalam persyaratan teknis 

pelelangan. ----------------------------------  

42. Fakta tersebut bertentangan dengan 

aturan dalam PTK 007 Revisi II poin 4.4 
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yang melarang panitia pengadaan 

‘melaksanakan proses pengadaan atau 

menjalankan prosedur pengadaan yang 

mengarah untuk memberikan 

keuntungan tertentu kepada 1 (satu) 

calon penyedia Barang/Jasa dan/atau 

pihak tertentu’ . ----------------------------  

43. Berdasarkan larangan tersebut, maka 

dapat dinilai Tender Committee tetap 

melaksanakan pelelangan hingga akhir 

meskipun mengetahui bahwa 

persyaratan spesifikasi teknis terutama 

terkait kapasitas tangki diarahkan 

kepada spesifikasi teknis tangki FSO 

CNOOC 114 milik Terlapor II. ------------  

28.4.9.18. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian 

tersebut di atas Investigator menyimpulkan 

bahwa Terlapor I terbukti telah 

mengarahkan spesifikasi teknis di dalam 

pelelangan terkait terutama spesifikasi 

teknis kapasitas tangki 750.000–850.000 

bbls pada 95% total kapasitas tangki diluar 

Slope Tank kepada kapasitas tangki FSO 

CNOOC 114 milik Terlapor II. -----------------  

28.4.9.19. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian 

tersebut di atas Investigator menyimpulkan 

bahwa pelaksanaan pelelangan terkait telah 

bertentangan dengan prinsip adil dalam 

pengelolaan rantai suplai yang tertera 

dalam PTK 007 Revisi II yang mengatur 

bahwa pelelangan yang termasuk dalam 

pengelolaan rantai suplai dilaksanakan 

tidak diskriminatif dalam memberikan 

perlakuan bagi semua penyedia 

barang/jasa dan tidak mengarah untuk 

memberi keuntungan kepada pihak 
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tertentu, dengan cara dan atau alasan 

apapun. -------------------------------------------  

28.4.9.20. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian 

tersebut di atas Investigator menyimpulkan 

bahwa Terlapor I terbukti telah memberikan 

keuntungan dari segi teknis kepada 

Terlapor II dengan cara menetapkan 

persyaratan teknis terkait kapasitas tangki 

mengacu pada nilai forecast produksi, lifting 

dan aktual data tangki FSO CNOOC 114 

milik Terlapor II. ---------------------------------  

28.4.9.21. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian 

tersebut di atas Investigator menyimpulkan 

bahwa Terlapor I terbukti telah berlaku 

diskriminatif kepada calon peserta lelang 

yang lain dengan memberikan keistimewaan 

kepada Terlapor II dengan cara menjadikan 

kapasitas tangki FSO CNOOC 114 milik 

Terlapor II sebagai acuan penetapan 

persyaratan teknis terkait kapasitas tangki 

pada pelelangan terkait. ------------------------  

Dengan demikian tindakan Terlapor I yang 

mengarahkan spesifikasi teknis terkait 

kapasitas tangki kepada tangki FSO CNOOC 

114 milik Terlapor II mengakibatkan prinsip 

kompetitif dalam pelelangan terkait tidak 

tercapai. -------------------------------------------  

28.4.10. Tentang Pembatalan Pelelangan ----------------------------  

28.4.10.1. Bahwa PTK 007 Revisi II mengatur 

mengenai pembatalan pelelangan yang 

berbunyi: ------------------------------------------  

20. Pembatalan Pelelangan --------------------  

20.1 Pembatalan pelelangan hanya 

dapat dilakukan oleh Kontraktor 

KKS apabila salah satu kondisi 

berikut terpenuhi:  -----------------  
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20.1.1  Perubahan lingkup kerja 

karena perubahan pada 

rencana kerja atau 

karena lelang ulang 

gagal. -----------------------  

20.1.4  Proses          pengadaan 

terbukti tidak 

dilaksanakan ketentuan 

perundang-undangan 

yang berlaku. -------------  

28.4.10.2. Bahwa atas dasar fakta-fakta sebagaimana 

telah dijabarkan di atas dan berdasarkan 

aturan mengenai pembatalan lelang 

sebagaimana dijabarkan di atas maka tim 

Investigator menilai bahwa: --------------------  

1. Terbukti Terlapor I telah melakukan 

tindakan pelanggaran terhadap PTK 

007 Revisi II yang menjadi dasar 

hukum pelaksanaan lelang terkait. -----  

2. Bahwa pelanggaran terhadap PTK 007 

Revisi II sebagaimana dimaksud dalah 

dalam bentuk mengarahkan spesifikasi 

teknis pelelangan kepada spesifikasi 

teknis FSO CNOOC 114 milik Terlapor 

II.----------------------------------------------  

3. Pengarahan spesifikasi teknis tersebut 

terkait Persyaratan Kapasitas Tangki 

750.000–850.000 bbls di 95% di luar 

Slope Tank. ----------------------------------  

4. Bahwa larangan mengarahkan 

spesifikasi teknis tersebut jelas diatur 

di dalam PTK 007 Revisi II: ---------------  

3.3.3 Syarat teknis antara lain: ----------  

4. Spesifikasi teknis dan gambar-

gambar tidak mengarah kepada 

merek/produk tertentu. 
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Dikecualikan dari ketentuan ini 

adalah barang/jasa spesifik, 

barang/jasa standard dan/atau 

approved brands. Status sebagai 

barang/jasa spesifik, standar atau 

approved brands harus telah 

dinyatakan secara tertulis sebagai 

bagian dari kebijakan (policy) 

pengelolaan rantai suplai 

Kontraktor KKS dan mengikuti 

ketentuan standarisasi yang 

diterbitkan BP Migas. -----------------  

5. Terlapor I terbukti telah bertindak 

diskriminatif dengan memberikan 

perlakuan istimewa dan memfasilitasi 

Terlapor II dalam bentuk: -----------------  

a. Membuat persyaratan yang 

ketat/strict terkait On Bid 

Submission pada Persyaratan 

Kapasitas Tangki 750.000–850.000 

bbls di 95% di luar Slope Tank. -----  

b. Tetap menetapkan Terlapor II 

menjadi pemenang dan mengambil 

pilihan untuk addendum kontrak 

terhadap ketidakmampuan 

Terlapor II untuk menyediakan 

Triple Firing System Boilers 

sebanyak 2 unit ketimbang 

membatalkan pelelangan dengan 

menggunakan alasan perubahan 

lingkup kerja. ---------------------------  

6. Terlapor I terbukti telah mengarahkan 

spesifikasi teknis pelelangan terkait 

sejak mulai proses perencanaan hingga 

penetapan pemenang dimana 
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persyaratan teknis yang mengarah 

tersebut dituangkan di dalam 

persyaratan teknis RFP dengan 

diketahui oleh VP Operation yaitu 

Saudara Perkasa Sinagabariang selaku 

Pejabat Berwenang dan Pengguna 

Barang dan Tim Panitia Pengadaan. ----  

7. Bahwa dengan demikian, dapat dinilai 

Terlapor I telah melanggar norma-

norma terkait prinsip adil, larangan 

bagi pejabat berwenang, larangan bagi 

pengguna barang/jasa, larangan bagi 

panitia pengadaan, larangan 

mengarahkan spesifikasi teknis di 

dalam PTK 007 Revisi II sebagaimana 

telah dijabarkan di atas. ------------------  

8. Dengan demikian apabila dikaitkan 

dengan alasan pembatalan lelang di 

atas, maka fakta-fakta terkait perilaku 

Terlapor I sebagaimana juga telah 

dijabarkan di atas telah memenuhi 

unsur mengenai pembatalan lelang. ----  

9. Dengan demikian, tim Investigator 

menilai Pengadaan Barang dan Jasa 

Nomor PS2137135R–Charter Hire of 

One (1) Unit Floating Storage Offloading 

for Cinta Terminal seharusnya 

dibatalkan karena telah memenuhi 

unsur: ----------------------------------------  

a. Terjadinya perubahan lingkup 

kerja, yang berdasarkan poin 

19.9.7 PTK 007 Revisi II 

seharusnya dilakukan pelelangan 

ulang dengan dimungkinkannya 

perubahan ruang lingkup 

pekerjaan. -------------------------------  



 

 
-208 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

b. Terjadi pelanggaran terhadap dasar 

hukum pelaksanaan pelelangan itu 

sendiri yaitu PTK 007 Revisi II. ------  

28.4.10.3. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian 

tersebut di atas Investigator menyimpulkan 

bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran 

terhadap PTK 007 Revisi II dalam 

Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 

PS2137135R–Charter Hire of One (1) Unit 

Floating Storage Offloading for Cinta 

Terminal dan terpenuhinya unsur-unsur 

pembatalan lelang maka harus dilakukan 

pembatalan dan pelelangan ulang terhadap 

Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 

PS2137135R–Charter Hire of One (1) Unit 

Floating Storage Offloading for Cinta 

Terminal. -------------------------------------------  

28.5. Tentang Dugaan Pelanggaran -----------------------------------------  

28.5.1. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa 

Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PS2137135–

Charter Hire of One (1) Unit Floating Storage Offloading 

for Cinta Terminal adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 

UU Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan 

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut 

dinyatakan: --------------------------------------------------------------------------  

 

Pasal 22 
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan 
pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan 
pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat 

 

 

Dengan penjelasan -------------------------------------------  

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk 

memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan 

barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.” --------  

28.5.2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 

2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang 
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Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa 

berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU 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). ---  

28.5.2.1. Bahwa pengertian tender tersebut 

mencakup tawaran mengajukan harga 

untuk: --------------------------------------------  

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. --  

28.5.2.2. Berdasarkan definisi tersebut, maka 

cakupan dasar penerapan Pasal 22  UU 

Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau 

tawaran mengajukan harga yang dapat 

dilakukan melalui: -----------------------------  

1. Tender terbuka. ----------------------------  

2. Tender terbatas. ----------------------------  

3. Pelelangan umum; dan -------------------  

4. Pelelangan terbatas. -----------------------  

28.5.2.3. Persekongkolan yang dimaksud dalam 

ketentuan Pasal 22 tersebut dapat 

mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan 

yaitu: ----------------------------------------------  

1. Persekongkolan horizontal, yaitu 

persekongkolan yang terjadi antara 

pelaku usaha atau penyedia barang 

dan jasa dengan sesama pelaku usaha 

atau penyedia barang dan jasa 

pesaingnya.  --------------------------------  
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2. Persekongkolan vertikal yaitu 

persekongkolan yang terjadi antara 

salah satu atau beberapa pelaku usaha 

atau penyedia barang dan jasa dengan 

Pokja atau panitia lelang atau 

pengguna barang dan jasa atau pemilik 

atau pemberi pekerjaan. ------------------  

3. Gabungan dari persekongkolan 

horizontal dan vertikal adalah 

persekongkolan antara Pokja atau 

panitia lelang atau pengguna barang 

dan jasa atau pemilik atau pemberi 

pekerjaan dengan sesama pelaku 

usaha atau penyedia barang dan jasa. -  

28.5.3. Selanjutnya apabila dirinci unsur–unsur ketentuan 

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka 

dapat diuraikan sebagai berikut: --------------------------  

28.5.3.1. Unsur Pelaku Usaha ---------------------------  

Pelaku usaha yang dimaksud dalam 

dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 

Tahun 1999 dalam Pengadaan Barang dan 

Jasa Nomor PS2137135R–Charter Hire of 

One (1) Unit Floating Storage Offloading for 

Cinta Terminal adalah: -------------------------  

1. CNOOC South East Sumatera (SES) Ltd 

merupakan pelaku usaha yang 

terdaftar di Labuan Federal Territory, 

Malaysia yang beralamat kantor di 

Jakarta Stock Exchange Building, 

Tower I, 18th–22nd Floor, Jalan 

Jenderal Sudirman Kav. 52, Jakarta 

12910 dan bergerak dibidang 

ekslporasi dan produksi minyak dan 

gas bumi. ------------------------------------  

2. PT Sillo Maritime Perdana merupakan 

pelaku usaha yang didirikan 
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berdasarkan Akta Notaris Linda 

Ibrahim, S.H Nomor 9 tanggal 1 Juni 

1989 yang beralamat kantor di The City 

Tower Building, 6th Floor, Jalan M.H. 

Thamrin Nomor 81 Jakarta 12190 dan 

bergerak di bidang usaha penyewaan 

kapal laut (chartering) dengan 

menggunakan berbagai jenis kapal, 

termasuk untuk menunjang kegiatan 

perusahaan minyak dan gas maupun 

pertambangan lainnya antara lain 

Kapal Tunda (Tug Boats), Kapal 

Penumpang (Crew Boats), AHT dan 

AHTS, SPOB, Floating Storage 

Offloading (FSO), Floating Production 

Storage and Offloading (FPSO), 

Accomodation dan Work Barge, dan 

sebagainya. Menjalankan kegiatan 

usaha pengangkutan laut untuk 

barang dan penumpang antar 

pelabuhan di Indonesia yang dilakukan 

secara tetap dan teratur dan/atau 

pelayaran tidak tetap dan tidak teratur. 

Menjalankan usaha sebagai perwakilan 

(owner’s representative) dari 

perusahaan pelayaran angkutan laut, 

baik pelayaran tetap maupun tidak 

tetap untuk pelayaran di dalam dan di 

luar negeri. Menjalankan usaha 

pengangkutan barang-barang 

minyak/gas menggunakan tanker. 

Menjalankan usaha pengangkutan 

limbah B3 (Bahan Berbahaya dan 

Beracun) dan Menjalankan usaha 

pengelolaan kapal (ship management) 

yaitu meliputi namun tidak terbatas 
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pada perawatan, persiapan docking, 

penyewaan suku cadang, perbekalan 

awak kapal, perlengkapan dan 

peralatan awak kapal, logistik, 

pengawakan, asuransi dan sertifikasi 

kelaiklautan kapal (vide Dokumen 

Prospektus Terlapor II tahun 2016). -----  

28.5.3.2. Unsur Persekongkolan -------------------------  

Persekongkolan Vertikal -----------------------  

Bentuk persekongkolan vertikal yang 

dilakukan dalam perkara a quo,dapat 

dibuktikan berdasarkan alat bukti 

dokumen, pengakuan Terlapor dan 

keterangan para Saksi mulai dari proses 

perencanaan tender hingga proses tender 

berakhir yang dilakukan oleh Terlapor I 

dan Terlapor II dengan cara-cara sebagai 

berikut: -------------------------------------------  

1. Terlapor I mengarahkan spesifikasi 

teknis kapal kepada kapal milik 

Terlapor II. ----------------------------------  

Sebagaimana telah diuraikan dalam 

fakta-fakta serta penilaian investigator 

pada poin tentang persyaratan 

Kapasitas Tangki 750.000–850.000 

bbls di 95% di luar Slope Tank di atas. -  

2. Terlapor I telah membuat persyaratan 

yang diskriminatif terkait On Bid 

Submission dan On Delivery pada 

persyaratan teknis pelelangan terkait. -  

Sebagaimana telah diuraikan dalam 

fakta-fakta serta penilaian investigator 

pada poin tentang persyaratan On Bid 

Submissions dan On Delivery di atas. ---  

3. Terlapor I telah memfasilitasi Terlapor 

II dengan menerapkan larangan terkait 
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konversi atas kapasitas tangki 

750.000–850.000 bbls di 95% di luar 

Slope Tank. ----------------------------------  

Sebagaimana telah diuraikan dalam 

fakta-fakta serta penilaian Investigator 

pada poin tentang pekerjaan konversi 

terhadap kapasitas tangki kapal atau 

FSO dan tentang  persyaratan On Bid 

Submissions dan On Delivery di atas. ---  

4. Terlapor I telah memfasilitasi Terlapor 

II dengan melakukan addendum 

kontrak terkait ketidakmampuan 

Terlapor II untuk menyediakan 2 (dua) 

unit Triple Firing System Boiler. ----------  

Sebagaimana telah diuraikan dalam 

fakta-fakta serta penilaian investigator 

pada poin tentang Persyaratan Triple 

Burner Boiler di atas. ----------------------  

5. Terlapor I terbukti melanggar aturan 

PTK 007 Revisi II yang menjadi dasar 

hukum pelaksanaan Pengadaan 

Barang dan Jasa Nomor PS2137135R–

Charter Hire of One (1) Unit Floating 

Storage Offloading for Cinta Terminal. --  

Sebagaimana telah diuraikan dalam 

fakta-fakta serta penilaian Investigator 

pada poin tentang Larangan 

mengarahkan spesifikasi teknis dan 

pembatalan lelang di atas. ---------------  

6. Terpenuhinya unsur pelanggaran 

terhadap PTK 007 Revisi II yang 

memiliki konsekuensi terhadap 

pembatalan pelelangan. -------------------  

Sebagaimana telah diuraikan dalam 

fakta-fakta serta penilaian Investigator 
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pada poin tentang pembatalan lelang di 

atas. ------------------------------------------  

28.5.3.3. Unsur pihak Lain -------------------------------  

Pihak lain dalam perkara a quo adalah 

Terlapor I yaitu CNOOC South East 

Sumatera (SES) yang diwakili oleh Panitia 

selaku pelaksana Pengadaan Barang dan 

Jasa Nomor PS2137135R–Charter Hire of 

One (1) Unit Floating Storage Offloading for 

Cinta Terminal. ------------------------------------------  

28.5.3.4. Unsur mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender -------------------------------  

Unsur mengatur dan atau menetukan 

pemenang tender dalam perkara a quo 

terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang 

telah dijabarkan di atas yaitu dalam 

bentuk pengarahan spesifikasi teknis kapal 

yang akan ditenderkan oleh Terlapor I 

kepada kapal milik Terlapor II mulai dari 

proses perencanaan sampai dengan 

penetapan pemenang dan addendum 

kontrak serta fasilitasi yang diberikan 

Terlapor I kepada Terlapor II baik dalam 

bentuk persyaratan yang menghambat 

calon peserta lain dan addendum kontrak 

terhadap ketidakmampuan Terlapor II 

untuk memenuhi persyaratan teknis yang 

diminta. ------------------------------------------  

28.5.3.5. Unsur persaingan usaha tidak sehat. -------  

Dampak terjadinya tindakan 

persekongkolan vertikal yang dilakukan 

oleh Terlapor I dan Terlapor II secara jelas 

telah mengakibatkan persaingan usaha 

yang tidak sehat dalam proses tender a quo 

karena merupakan tindakan tidak jujur 

dan melawan hukum yang mengakibatkan 
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persaingan usaha tidak sehat atau setidak-

tidaknya mengurangi tingkat persaingan 

dalam tender tersebut. -------------------------  

28.6. Kesimpulan dan Rekomendasi -----------------------------------------  

28.6.1. Berdasarkan uraian fakta dan analisa terhadap 

pemenuhan unsur dugaan pelanggaran Pasal 22 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka Tim 

menyimpulkan sebagai berikut: ----------------------------  

1. Telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pengadaan Barang 

dan Jasa Nomor PS2137135R-Charter Hire of One 

(1) Unit Floating Storage Offloading for Cinta 

Terminal yang dilakukan oleh: -------------------------  

a. CNOOC South East Sumatera (SES) Ltd 

sebagai Terlapor I; dan -----------------------------  

b. PT Sillo Maritime Perdana sebagai Terlapor II. -  

2. Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 

telah memenuhi alat bukti yang cukup sekurang-

kurangnya 2 (dua) alat bukti. --------------------------  

28.6.2. Merekomendasikan kepada Majelis Komisi agar: -------  

1. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II. --------------  

2. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk 

membatalkan kontrak dengan Terlapor II. -----------  

3. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk 

membatalkan hasil lelang Pengadaan Barang dan 

Jasa Nomor PS2137135R–Charter Hire of One (1) 

Unit Floating Storage Offloading for Cinta Terminal.  

4. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk 

melakukan pelelangan ulang untuk sisa nilai 

kontrak yang belum dikerjakan dengan Terlapor II 

setelah dilakukan pembatalan kontrak.--------------  

29. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide 

bukti TI.28): -------------------------------------------------------------------------  

I. Dalam Formil -------------------------------------------------------------------  

A. Tidak Adanya Hasil Kajian atau Penelitian atau Pengawasan -----  
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1. Bahwa dengan merujuk pada register perkara nomor 

23/KPPU-I/2016 yang mencantumkan huruf “I” didalamnya, 

maka dapat dilihat bahwa perkara a quo merupakan bentuk 

perkara Inisiatif dari pihak Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU). Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Ketua 

Komisi perkara a quo pada sidang Pemeriksaan Lanjutan 

yang diselenggarakan pada 12 Juni 2017 (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan PT Buana Listya Tama angka 114 

halaman 31). ----------------------------------------------------------  

2. Bahwa dalam suatu penanganan perkara “Inisiatif”, 

keberadaan hasil Kajian dan/atau Penelitian dan/atau 

Pengawasan merupakan bagian penting dan menjadi satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan 

perkara. Hal ini merujuk Pasal 2 ayat (4) Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 1 Tahun 2010 

yang mengatur tahapan yang harus dilakukan dalam proses 

pemeriksaan perkara, yakni: ---------------------------------------  

a) Kajian.--------------------------------------------------------------  

b) Penelitian. ---------------------------------------------------------  

c) Pengawasan Pelaku Usaha. -------------------------------------  

d) Penyelidikan. ------------------------------------------------------  

e) Pemberkasan. -----------------------------------------------------  

f) Sidang Majelis Komisi; dan -------------------------------------  

g) Putusan Komisi. --------------------------------------------------  

3. Bahwa mengingat perkara tersebut merupakan perkara 

“Inisiatif”, maka pada persidangan Pemeriksaan Lanjutan 

perkara nomor 23/KPPU-I/2016 yang diselenggarakan pada 

hari Senin, 12 Juni 2017, Terlapor I telah mengajukan 

permohonan secara lisan kepada Majelis Komisi untuk 

mendapatkan Laporan Hasil Kajian dan/atau Penelitian 

dan/atau Pengawasan KPPU sebelum perkara dugaan 

pelanggaran masuk ke tahap Penyelidikan hingga proses 

pemeriksaan lanjutan. Atas permohonan tersebut, Majelis 

Komisi tidak dapat mengabulkan permintaan tersebut dan 

menyatakan bahwa berkas perkara nomor 23/KPPU-I/2016 

yang diserahkan ke Majelis Komisi untuk dilakukan 
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pemeriksaan telah berbentuk Laporan Dugaan Pelanggaran 

(LDP).  Selengkapnya pernyataan tersebut berbunyi: ----------  

“Memang benar bahwa dari register Perkara yaitu “I” yang 

berarti inisiatif dimana tentunya ada proses sebelumnya.  

Namun demikian, Majelis Komisi start dari gelar perkara 

hingga akhirnya naik ke tahap perkara sampai 

disidangkan, menerima dasarnya berawal dari Laporan 

Dugaan Pelanggaran dan itulah yang dipakai selama 

persidangan” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan PT 

Buana Listya Tama angka 114 halaman 31). ----------------  

4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 melalui surat nomor 

referensi nomor 254/DT-HS-AZ/AD/L/VIII/2017, Terlapor I 

telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis 

untuk mendapatkan atau setidak-tidaknya diperlihatkan 

Laporan Hasil Kajian dan/atau Penelitian dan/atau 

Pengawasan KPPU pada saat Inzage, namun hingga 

persidangan memasuki agenda Kesimpulan, Terlapor I tidak 

menerima balasan dan/atau tanggapan dalam bentuk apa 

pun atas surat tersebut dari Majelis Komisi serta tidak juga 

diberikan copy dan/atau diperlihatkan keberadaan dokumen 

tersebut (Vide Bukti Surat Terlapor I nomor referensi nomor 

254/DT-HS-AX/AD/L/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017). -  

5. Bahwa pada saat Inzage, Panitera menyatakan bahwa terkait 

tidak dibalasnya surat Terlapor I sebagaimana pada angka 4 

di atas adalah karena Majelis Komisi tidak diperkenankan 

melakukan korespondensi dengan para pihak berperkara.  

Selain itu, Panitera juga menegaskan bahwa Majelis Komisi 

dalam memeriksa perkara nomor 23/KPPU-I/2016 

berdasarkan LDP, sementara berkas Hasil Kajian dan/atau 

Penelitian dan/atau Pengawasan berada di divisi lain di luar 

divisi yang menangani proses pemeriksaan lanjuta perkara a 

quo dan berkas dimaksud pun merupakan berkas yang 

terpisah dari perkara a quo dalam proses pemeriksaan 

lanjutan. ---------------------------------------------------------------  

6. Bahwa keterangan yang disampaikan Panitera sebagaimana 

tersebut di atas adalah tidak berdasar. Hal mana 
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dikarenakan selama pemeriksaan perkara a quo telah 

terdapat fakta-fakta sebagai berikut: ------------------------------  

a. Bahwa Terlapor I pernah mengirimkan surat nomor 

119/DT-AZ/AD/L/V/2017 tertanggal 9 Mei 2017 perihal 

Permohonan Penjelasan kepada Majelis Komisi dan 

ditanggapi melalui surat Majelis Komisi nomor 

499/AK/KMK-PL/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 perihal 

Tanggapan atas Permohonan Penjelasan pada perkara 

nomor 23/KPPU/I/2016. ---------------------------------------  

b. Bahwa keberadaan hasil Kajian dan/atau Penelitian 

dan/atau Pengawasan merupakan bagian penting dan 

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam 

pemeriksaan perkara, sebagaimana telah Terlapor I 

jelaskan pada uraian angka 2 di atas. ------------------------  

7. Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian di atas, maka 

dengan tidak diberikannya copy dan/atau setidak-tidaknya 

diperlihatkannya Laporan Hasil Kajian dan/atau Penelitian 

dan/atau Pengawasan KPPU dalam perkara a quo, maka 

telah terbukti penanganan perkara a quo tidak sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2010.  

Dengan demikian telah terbukti perkara a quo telah 

mengandung cacat prosedural sehingga sudah sepatutnya 

dinyatakan batal demi hukum. -------------------------------------  

B. LDP Didasarkan pada Kesaksian yang Diduga Palsu ---------------  

1. Bahwa dalam menyusun LDP, untuk menentukan dan/atau 

menilai Terlapor I melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

1999, Investigator mendasarkan argumentasinya pada 

kesaksian saksi Rudi Alfahri Rangkuti selaku Legal Officer PT 

Armada Bumi Pratiwi Lines (ABPL), dimana kesaksian 

tersebut bertentangan dan dibantah oleh Saksi Pieters 

Adyana Utomo selaku Chief Commercial Officer ABPL pada 

sidang pemeriksaan lanjutan. --------------------------------------  

2. Kesaksian saksi Rudi Alfahri Rangkuti selaku Legal Officer 

yang kami yakini telah mendapat Surat Kuasa/Surat Tugas 

dari pejabat yang berwenang di PT Armada Bumi Pratiwi 

Lines (ABPL) pada saat Penyelidikan menyatakan bahwa 
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Kapal Fortune Villa pernah ditawarkan kepada Terlapor I dan 

kapal tersebut mempunyai triple fuel system boiler 

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Rencana Kerja 

Sendiri (RKS).  Selengkapnya kesaksian tersebut berbunyi: --  

“Bahwa boiler yang dipersyaratkan dalam RKS adalah 

harus terdapat 2 boiler.  Dan perusahaan kami telah 

memenuhi persyaratan tersebut dalam kapal Fortune 

Villa yang kami tawarkan. Bahwa BoilerTriple Fuel System 

telah dilengkapi pada kapal yang kami tawarkan” (Vide 

LDP angka 6 huruf h halaman 26). ---------------------------  

3. Bahwa pada saat Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 27 Juli 

2017, Saksi yang dihadirkan adalah Saudara Pieters Adyana 

Utomo selaku Chief Commercial Officer (bukan Legal Officer 

yang telah memberikan kesaksiannya pada saat 

Penyelidikan), telah membantah kesaksian Legal Officer 

sebagaimana tercantum dalam LDP dan menegaskan bahwa 

kapal Fortune Villa tidak pernah ditawarkan dalam tender a 

quo dan tidak memiliki triple fuel system boiler selengkapnya 

kesaksian tersebut berbunyi: ---------------------------------------  

“... Kondisi pada saat ini memang masih single fuel.  

Semua kapal pengangkutan semua masih single fuel.  

Dalam lelang perkara a quo ini, PT Armada Bumi Pertiwi 

Lines tidak pernah menawarkan kapal karena PT Armada 

Bumi Pertiwi Lines merasa tidak dapat memenuhi 

kapasitas tangki tersebut” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan PT Armada Bumi Pertiwi Lines angka 159 dan 

162 halaman 29).-------------------------------------------------  

4. Bahwa dari uraian di atas, maka terbukti kesaksian Rudi 

Alfahri Rangkuti selaku Legal Officer yang menjadi salah satu 

dasar penyusunan LDP adalah tidak benar, menyesatkan 

dan patut diduga merupakan keterangan palsu.  Hal ini 

membuktikan bahwa LDP perkara a quo telah mengandung 

cacat hukum karena tidak didasarkan pada fakta yang 

sebenarnya. ------------------------------------------------------------  

C. Tidak Diberikan atau Diperlihatkannya Berkas Perkara yang 

Diminta ---------------------------------------------------------------------  



 

 
-220 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

1. Bahwa selama pemeriksaan lanjutan perkara a quo 

dilaksanakan, Terlapor I telah mengajukan permohonan 

untuk diberikan copy salinan dan/atau setidak-tidaknya 

diperlihatkan berkas-berkas sebagaimana berikut: ------------  

a. Laporan Hasil Kajian. --------------------------------------------  

b. Laporan Hasil Penelitian. ---------------------------------------  

c. Laporan Hasil Pengawasan. ------------------------------------  

d. BAP Saksi-Saksi selama Proses Penyelidikan.---------------  

2. Bahwa walaupun Terlapor I sudah mengajukan permohonan 

baik secara lisan maupun tertulis, namun saat proses 

pemeriksaan lanjutan sampai pada saat Inzage, Terlapor I 

tidak pernah diberikan dan/atau setidak-tidaknya 

diperlihatkan berkas-berkas perkara tersebut. ------------------  

3. Bahwa hukum persaingan usaha merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari hukum ekonomi yang juga memiliki 

dimensi di bidang-bidang hukum lainnya, antara lain hukum 

perdata dan hukum pidana. Dimensi publik dari hukum 

persaingan usaha dapat dilihat pada bagian asas dan tujuan 

dibentuknya perundang-undangan bidang persaingan usaha 

di Indonesia serta keberadaan sanksi pemidanaan dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan konsep 

hukum tersebut, maka ketentuan dan aturan hukum yang 

diatur dalam acara pidana maupun acara perdata menjadi 

aturan umum (lex generalis) dari hukum acara pemeriksaan 

persaingan usaha (lex spesialis), dimana dengan demikian 

jika hukum acara persaingan usaha tidak mengatur tentang 

suatu atau beberapa hal, maka rujukan aturannya adalah 

mengacu pada hukum acara perdata dan/atau acara pidana. 

4. Bahwa dalam suatu proses pemeriksaan perkara di 

persidangan, pihak yang terlibat diberikan hak untuk 

memperoleh salinan berkas perkara demi kepentingan 

pembelaan hukumnya.  Hak tersebut diatur dan dilindungi 

Pasal 72 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (“KUHAP”) yang berbunyi: --------------------------  

“Atas permintaan Tersangka atau Penasihat Hukumnya, 

Pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita 
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acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.” --  

5. Bahwa dengan merujuk pada fakta persidangan dan dasar 

hukum sebagaimana di atas, maka telah terbukti selama 

pemeriksaan lanjutan perkara a quo dilaksanakan di KPPU, 

Terlapor I tidak mendapatkan dan/atau telah dilanggar hak 

hukumnya sebagaimana dilindungi Pasal 72 KUHAP. ---------  

D. Ahli Terlapor I Ditolak ----------------------------------------------------  

1. Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan perkara a quo, Majelis 

Komisi menolak mendengarkan keterangan Ahli yang 

diajukan oleh Terlapor I, yakni Ahli Budiman Johansyah 

selaku Kepala Cabang Biro Klasifikasi Indonesia Makassar.  

Majelis beralasan bahwa Ahli tidak dapat didengarkan 

keterangannya karena pernah terlibat sebagai project 

manager yang bertugas mengawasi proses pekerjaan docking 

repair FSO 114 milik Terlapor II di Singapura, sehingga 

diragukan independensinya (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Ahli Budiman Johansyah halaman 8). ----------------  

2. Bahwa untuk menggantikan Ahli tersebut, Majelis telah 

memberikan kesempatan kepada Terlapor I untuk 

menghadirkan Ahli Pengganti, namun meski Terlapor I telah 

berusaha untuk mencari Ahli Pengganti, Terlapor I tidak 

dapat menemukan ahli yang sesuai dengan kebutuhan 

pembelaan hukum dalam persidangan a quo. -------------------  

3. Bahwa dalam suatu proses pemeriksaan perkara di KPPU, 

Terlapor diberikan hak untuk mengajukan alat bukti 

termasuk menghadirkan ahli dan/atau saksi dalam rangka 

melakukan pembelaan hukum terhadap dirinya atas dugaan 

pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.  

Hal ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Perkom 

KPPU Nomor 1 Tahun 2010 (Vide Pasal 7 ayat (2) huruf c, 

Pasal 8 ayat (2) huruf e, Pasal 45 ayat (4) huruf b, Pasal 46 

ayat (3) huruf b). ------------------------------------------------------  

4. Bahwa keputusan Majelis Komisi yang menolak untuk 

mendengarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Terlapor I 

adalah tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan 

ketentuan Pasal 75 ayat (1) Perkom 1 Tahun 2010, dimana 
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dalam ketentuan tersebut telah diatur secara tegas tentang 

syarat, kualifikasi ahli dan orang yang tidak dapat didengar 

keterangannya sebagai Ahli. Selengkapnya ketentuan 

tersebut berbunyi: ----------------------------------------------------  

(1) Orang yang dapat menjadi Ahli wajib memenuhi syarat 

sebagai berikut:---------------------------------------------------  

h. Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan 

sertifikat; atau ------------------------------------------------  

i. Memiliki pengalaman yang sesuai dengan 

keahliannya. --------------------------------------------------  

(2) Pendapat Ahli yang dianggap sebagai bukti merupakan 

pendapat yang dikemukakan dalam Sidang Majelis. -------  

(3) Penentuan lama pengalaman sesuai dengan keyakinan 

Majelis Komisi. ----------------------------------------------------  

(4) Seorang yang tidak boleh didengar sebagai Saksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) tidak 

boleh memberikan pendapat sebagai Ahli. -------------------  

5. Bahwa dalam penilaian Terlapor I, Ahli tersebut telah 

memenuhi persyaratan, kualifikasi, dan dapat didengar 

pendapatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) 

Perkom 1 Tahun 2010 di atas. Ahli yang diajukan Terlapor I 

memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan 

perkara a quo, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang 

Class Kapal dan telah bekerja di Biro Klasifikasi Indonesia 

lebih dari 15 (lima belas) tahun, serta tidak termasuk dalam 

kualifikasi ahli yang tidak dapat didengarkan keterangannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Perkom 1 

Tahun 2010. -----------------------------------------------------------  

6. Bahwa dengan merujuk pada fakta persidangan dan dasar 

hukum sebagaimana di atas, maka telah terbukti dalam 

pemeriksaan perkara a quo hak hukum Terlapor I untuk 

menghadirkan ahli demi kepentingan pembelaan Terlapor I 

telah dilanggar dan dihilangkan. -----------------------------------  

II. Dalam Materil ------------------------------------------------------------------  

A. Tentang Kebutuhan dan Persyaratan Tender ------------------------  

A.1. Tentang FSO dan Perbedaannya dengan TST-------------------  
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1. Bahwa CNOOC SES Ltd. (in casu Terlapor I) bermaksud 

mengadakan tender pengadaan Kapal Floating Storage 

Offloading (FSO) untuk digunakan sebagai fasilitas 

tangki penyimpan minyak yang diproduksi dan sebagai 

fasilitas pengiriman (offloading) minyak ke kapal 

penerima.  Latar belakang dilakukannya tender tersebut 

adalah karena kontrak FSO sebelumnya, Charter Hire of 

Storage Tanker (FSO) of Replacement of Cinta Natomas 

(Nomor Kontrak 332001367), akan berakhir tanggal 08 

Oktober 2014. ---------------------------------------------------  

2. Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan perkara a quo, FSO 

didefinisikan oleh Ahli Raja Oloan Saut Gurning, S.T., 

M.Sc., Ph.D selaku Dosen Jurusan Teknik Sistem 

Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan Institut 

Teknologi Sepuluh November (selanjutnya disebut Ahli 

Raja Oloan Saut Gurning) dan Ahli Johnson Williang 

Sutjipto selaku Ketua Umum Perkumpulan INSA 

(selanjutnya disebut Ahli Johnson Williang Sutjipto) 

adalah sebagaimana berikut: ---------------------------------  

a. Ahli Johnson Williang Sutjipto ---------------------------  

“FSO adalah Floating Storage Offloading adalah 

suatu alat apung yang memuat muatan cair dalam 

hal ini minyak. Jadi FSO sedikit berbeda dengan 

FPSO atau Floating Production Storage Offtake yang 

memiliki peralatan processing-nya. FSO hanya 

menampung minyak di tengah laut. Biasanya untuk 

kegiatan offshore” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Johnson Williang Sutjipto angka 12 

halaman 7). --------------------------------------------------  

b. Ahli Raja Oloan Saut Gurning ----------------------------  

“Kapal FSO adalah kapal yang pada umumnya atau 

secara dominan dipakai untuk menyimpan minyak 

dari atau dekat dengan offshore platform. Daripada 

memakai tipe kapal angkut yang ke darat atau 

wilayah-wilayah tempat didistribusikan, pada desain 

dan distributor kapal biasanya menyediakan fasilitas 
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kapal dekat wilayah offshore source-nya sumber-

sumbernya. Jadi ada beberapa titik well (sumur-

sumur) minyak lalu dipilihnya FSO terdekat dengan 

sumber itu sebelum didistribusikan ke tempat 

tujuan distribusinya. Jadi huruf F dari kependekan 

FSO disebut “floating” yang berarti pada beroperasi 

dengan posisi dan kondisi statis di daerah perairan 

tempat kapal diletakkan misalnya peletakannya 

dengan mooring. Jadi kapal yang floating. Kemudian 

S untuk “storage” dipakai untuk penyimpanan 

berarti ada in dan out cargo. Jadi cargo-in ke kapal-

kapal yang besar dari sumber minyaknya dan out ke 

kapal yang lebih kecil atau dengan pipa. Namanya 

“offloading”.  Jadi inilah yang disebut dengan fungsi 

FSO. Dan tidak ada fungsi pengolahan atau proses 

distilasi atau refinery. Atau secara minimum 

fungsinya adalah untuk melakukan penyimpanan 

baik untuk crude oil atau tipe-tipe kargo lain yang 

dibutuhkan sesuai untuk peruntukannya. Akan 

tetapi biasanya adalah untuk menampung crude oil” 

(Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Raja Oloan 

Saut Gurning angka 10 halaman 6). --------------------  

3. Bahwa latar belakang pemilihan melakukan tender FSO 

sepenuhnya didasarkan pada pengalaman operasi 

Terlapor I yang telah lebih dari 40 (empat puluh) tahun.  

Sistem FSO dipilih oleh Terlapor I karena memberikan 

lebih banyak keuntungan bagi operasi bisnis Terlapor I 

dilihat dari segi teknis, operasi, safety dan komersial, 

yakni: -------------------------------------------------------------  

a. Teknis: FSO memiliki peralatan yang lebih lengkap 

dari kapal dengan sistem Temporary Storage Tanker 

(TST). ---------------------------------------------------------  

b. Operasi: Lebih mudah mengoperasikan FSO pada 

saat lifting dan tidak diperlukan tambahan kapal 

AHTS. ---------------------------------------------------------  

c. Safety: FSO memiliki landing boat dan helipad yang 
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meningkatkan keamanan bagi operasi maupun bagi 

para pekerja Terlapor I. -----------------------------------  

d. Komersial: FSO lebih murah biaya per hari karena 

tidak membutuhkan bahan bakar solar untuk 

menjalankan boiler dengan menggunakan gas yang 

dimanfaatkan dari gas buang (flare). --------------------  

4. Bahwa terkait kelebihan FSO dan perbedaannya dengan 

TST dalam persidangan a quo dijelaskan oleh Ahli 

Johnson Williang Sutjipto dan Ir. Agus Budiyanto selaku 

Kepala Dinas Perkapalan dan Transportasi Satuan Kerja 

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 

Gas bumi (SKK Migas) (selanjutnya disebut Saksi Agus 

Budiyanto) bahwa kelebihan FSO dibanding TST 

diantaranya adalah FSO dilengkapi dengan helipad, 

metering system, sistem penambatan dan lainnya.  

Selengkapnya keterangan ahli dan saksi tersebut 

berbunyi: ---------------------------------------------------------  

a. Ahli Johnson Williang Sutjipto ---------------------------  

“Tanker sifatnya mentransport minyak dari satu titik 

ke titik lain sedangkan FSO sifatnya menampung.  

Tanker sifatnya transportasi point to point.  

Perbedaannya sangat jelas bahwa kapal FSO 

terutama di offshore untuk minyak wajib memiliki 

sistem pengikat atau menambat dirinya yang 

namanya Single Buoy Mooring (SBM). Sistem 

menambat ada macam-macam yaitu Turret, SBM 

dan menggunakan Spread Mooring System. Kapal 

FSO biasanya dianggap sebagai terminal seringkali 

di tengah laut dan dilengkapi helicopter pad. Yang 

paling penting adalah metering system. Karena 

ketika minyak masuk dari sumur-sumur lepas 

pantai ke dalam tangkinya maka FSO menjadi 

storage. Ketika minyak harus ditransfer maka harus 

memiliki metering system yang diakui oleh 

pemerintah ataupun instansi-instansi terkait. Ada 

peralatan yang dibutuhkan FSO terkait kadar 
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minyak yang mungkin cepat mengental maka 

dibutuhkan peralatan heater tambahan sehingga 

minyak tidak membeku. Berbeda dengan kapal 

trader atau kapal tanker berjalan, yang tidak 

memiliki helipad, metering system, maupun sistem 

penambatan seperti single buoy mooring system dan 

sebagainya” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan 

Johnson Williang Sutjipto angka 15 halaman 9). -----  

b. Saksi Agus Budiyanto -------------------------------------  

“Kelengkapan dari FSO adalah harus mempunyai 

metering system, boiler yang biasa untuk 

membangkitkan power pompa, power elektrik, 

heating, helipad yang dipersyaratkan, laboratory, 

system coil, itu adalah yang utama. Jika tidak ada 

heating coil di dalam tangki maka bisa beku” (Vide 

BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Agus Budiyanto 

angka 27 halaman 11). ------------------------------------  

 

“Berbeda, jika kapal tanker biasa tidak punya 

metering skid, tidak punya fasilitas laboratorium, 

boiler terbatas (karena boiler non-stop untuk 

melakukan pemanasan di tangki-tangki), tidak 

mempunyai heli pad” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Agus Budiyanto angka 28 halaman 11). ----  

5. Bahwa untuk kepentingan melaksanakan tender FSO, 

Terlapor I kemudian mengirimkan usulan rencana 

lelang kepada SKK Migas melalui surat Nomor 

OPER/S177/XII-2013 tanggal 20 Desember 2013, 

dimana dalam surat tersebut Terlapor I menjelaskan 

alasan pemilihan melakukan tender FSO. Terlapor I 

memberikan penjelasan kepada SKK Migas terkait 

spesifikasi teknis FSO yang dibutuhkan Terlapor I 

dengan sepenuhnya didasarkan pada pengalaman 

produksi Terlapor I yang telah lebih dari 40 tahun dan 

keuntungan FSO bagi usaha Terlapor I (Vide Bukti 

Surat Nomor OPERS/S177/XII-2013 tanggal 20 
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Desember 2013). ------------------------------------------------  

6. Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian dan fakta 

persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah 

terbukti bahwa pilihan Terlapor I untuk melakukan 

tender FSO telah didasarkan pada alasan yang tepat, 

benar, dan tidak mengada-ada. Pengalaman operasi 

Terlapor I dan kelebihan yang dimiliki FSO adalah 

pertimbangan paling utama bagi Terlapor I dalam 

melaksanakan tender a quo. ----------------------------------  

A.2. Tentang Pemenuhan Persyaratan Tender -----------------------  

1. Bahwa dalam pelaksanaan tender a quo, terdapat 2 

(dua) mekanisme pemenuhan persyaratan tender oleh 

para calon peserta dan/atau peserta tender, yakni a) 

saat penyerahan dokumen tender (on bid submission) 

dan b) saat penyerahan FSO (on delivery).  Untuk 

selengkapnya dapat Terlapor I uraikan sebagai berikut: 

a. On Bid Submission ----------------------------------------  

Pemenuhan persyaratan tender yang harus 

dilakukan pada saat tahap penyerahan dokumen 

tender. ------------------------------------------------------  

b. On Bid Delivery --------------------------------------------  

Pemenuhan persyaratan tender yang harus 

dilakukan pada saat tahap penyerahan FSO untuk 

melakukan pekerjaan. -----------------------------------  

2. Bahwa penentuan pemenuhan persyaratan tender pada 

tahap on bid submission/on delivery sepenuhnya 

menjadi kewenangan Terlapor I sebagai pihak yang 

mengadakan tender.  Hal ini sesuai dengan keterangan 

Saksi Agus Budiyanto dalam persidangan yang 

menyatakan sebagai berikut: ---------------------------------  

“(Apakah ada aturan internal SKK Migas yang 

menyatakan persyaratan kapasitas tangki diserahkan 

pada on bid submission?) Tidak ada aturannya, karena 

ini spesifik. Antara CNOOC dengan K3S lainnya 

berbeda, kami tidak bisa membuat pedoman yang fix 

(kaku) tetapi disesuaikan dengan kebutuhan di 
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lapangan. Kami buat fix mengenai aturan-aturan safety, 

alat” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Agus 

Budiyanto angka 94 halaman 22). ---------------------------  

3. Bahwa dengan merujuk pada uraian dan fakta 

persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam 

menentukan mekanisme pemenuhan persyaratan tender 

on bid submission/on delivery dalam perkara a quo, 

Terlapor I tidak melakukan pelanggaran apa pun 

terhadap kebiasaan atau peraturan yang berlaku di 

negara Republik Indonesia. -----------------------------------  

B. Dugaan Mengarahkan Spesifikasi Teknis -----------------------------  

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Terlapor I 

diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 karena melanggar larangan mengarahkan 

spesifikasi teknis kapal yang akan dilelangkan kepada kapal 

FSO 114 milik Terlapor II sejak mulai tahapan persiapan atau 

perencanaan lelang yang menghambat pelaku usaha lain untuk 

mengikuti lelang, dimana hal ini dinilai telah membuktikan 

adanya “persekongkolan” dalam tender a quo (Vide LDP angka 7 

halaman 27 s.d. 28 dan angka 11.2 poin 11.2.1 halaman 32 s.d. 

34). --------------------------------------------------------------------------  

 

Investigator mendasarkan dugaannya sebagaimana tersebut di 

atas pada hal-hal sebagaimana berikut: ------------------------------  

1. Persyaratan mengenai kapasitas tangki 750.000-850.000 

barrel pada 95% kapasitas total tangki di luar tangki slop. --  

2. Surat Terlapor I kepada SKK Migas Nomor 

OPERS/S117/XII-2013 tanggal 20 Desember 2013 dan BAP 

Terlapor I yang membenarkan dan mengakui bahwa 

penyusunan dokumen teknis kapal yang akan ditenderkan, 

diarahkan atau mengacu pada kapal FSO 114 milik 

Terlapor II. ------------------------------------------------------------  

3. Ketersediaan kapal di market yang sesuai dengan 

spesifikasi teknis pada persyaratan tender a quo. Hal ini 

merujuk pada keterangan saksi-saksi yang menyatakan 

tidak memiliki dan tidak menemukan kapal untuk disewa 
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dengan spesifikasi yang diminta oleh Terlapor I sehingga 

memutuskan untuk tidak memasukkan dokumen 

penawaran dalam pelelangan. ------------------------------------  

4. Merujuk kepada format Q88, persentase kapasitas tangki 

yang wajar adalah pada angka 98% dan bukan 95%. --------  

5. Kapal yang bisa mengikuti proses tender a quo adalah kapal 

berbendera Indonesia. ----------------------------------------------  

6. Pelaksanaan tender a quo menghambat pelaku usaha 

mengikuti tender. Hal ini merujuk pada kenyataan bahwa 

terdapat 2 peserta yang bisa memasukkan dokumen 

penawaran yakni Terlapor II dan PT Buana Listya Tama, 

Tbk. --------------------------------------------------------------------  

7. Tidak tersedianya kapal dengan spesifikasi yang diminta 

Terlapor I di dalam negeri selain kapal FSO 114 yang 

merupakan incumbent di Cinta Terminal. -----------------------  

 

Bahwa terkait dugaan Investigator dan hal-hal yang 

mendasarinya sebagaimana tersebut di atas, selama 

pemeriksaan perkara a quo di KPPU, dugaan pelanggaran 

larangan mengarahkan spesifikasi teknis kapal kepada kapal 

Terlapor II telah terbantahkan dan tidak terbukti.  Untuk 

selengkapnya akan Terlapor I uraikan dalam penjelasan di 

bawah ini. ------------------------------------------------------------------  

 

B.1. Kapasitas  Tangki  Sebesar  750.000-850.000  Barrel pada 

95% on Bid Submisson ---------------------------------------------  

a. Kapasitas Tangki Sebesar 750.000-850.000 Barrel -------  

1. Bahwa persyaratan mengenai kapasitas tangki 

sebesar 750.000-850.000 barrel tidak terbukti 

sebagai bentuk tindakan Terlapor I yang 

mengarahkan spesifikasi teknis kapal yang akan 

ditenderkan kepada kapal milik Terlapor II.  Fakta 

persidangan membuktikan bahwa penentuan 

spesifikasi tersebut sepenuhnya didasarkan pada 

kebutuhan operasi Terlapor I dan hasil perhitungan 

yang tepat dan benar serta telah mendapatkan 

persetujuan dari SKK Migas. -----------------------------  
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2. Bahwa penentuan spesifikasi teknis FSO, termasuk 

kapasitas tangki sebesar 750.000-850.000 barrel 

pada 95% dan jumlah boilers, adalah sepenuhnya 

wewenang pihak yang mengadakan tender dengan 

didasarkan pada “kebutuhan operasi” perusahaan.  

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi dan ahli 

sebagaimana berikut: --------------------------------------  

a. Ahli Ir. Sunaryo Ph.D., CengUK., MRINA, 

FIMarEST., selaku Dosen Senior Program Studi 

Teknik Perkapalan Departemen Teknik Mesin, 

Fakultas Teknik, Universitas Indonesia 

(selanjutnya disebut Ahli Sunaryo) -----------------  

“...maka yang menjadi hal utama berkaitan 

dengan kapasitas tangki adalah yang 

berhubungan dengan produksi atau offloading 

pengambilan isi tangki ini. Karena produksi 

susah untuk distop, apabila jalan terus tanpa 

diambil-ambil maka akan penuh. Apabila 

tumpah juga akan mencemari lingkungan.  

Dengan adanya safety tadi, otomatis akan 

tertutup sehingga tidak penuh dan tumpah...” 

(Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Sunaryo 

angka 42 halaman 13). -------------------------------  

b. Ahli Johnson Williang Sutjipto ----------------------  

“Populasi FSO tidak ada. Maksud saya tidak ada 

dalam arti karena suatu FSO pasti dipesan 

untuk long-term contract. Tidak mungkin ada 

kapal FSO yang menunggu pekerjaan kecuali 

baru selesai kontrak. Perlu dipahami bahwa FSO 

is a rich market yang di-tailor made atau custom 

made. Sistemnya juga sangat spesifik ada yang 

harus pakai Single Buoy Mooring, ada yang harus 

pakai Turret, dan ada yang harus pakai spread 

mooring. Sehingga bila mengatakan populasi FSO 

maka tidak ada. Boleh dikatakan tidak ada 

kecuali baru habis kontrak. Dan hal itu jarang 
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sekali karena kontraknya biasanya 5-10 tahun.  

Kedua, kalau tanker di luar negeri banyak. Di 

dalam negeri yang menggunakan tanker hanya 

Pertamina.  Jadi apabila ingin mencari tanker 

ukuran Aframax ini hanya bisa dilihat statistik 

kapal yang ada di Pertamina. Dan kebutuhannya 

karena mayoritas pelabuhan Indonesia adalah 

sungai maka jarang sekali ada kecuali masuk ke 

terminal refinery” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Johnson Williang Sutjipto angka 34 

halaman 15). --------------------------------------------  

3. Bahwa fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa 

penentuan spesifikasi FSO yang dibutuhkan, 

termasuk namun tidak terbatas pada besaran 

kapasitas tangki sebesar 750.000-850.000 barrel 

dalam tender sepenuhnya didasarkan pada 

kebutuhan operasi dan hasil penghitungan yang 

berpedoman pada besaran produksi, lifting schedule, 

dan forecasting production. Hal ini didasarkan pada 

keterangan saksi, ahli, dan Terlapor I sebagaimana 

berikut: -------------------------------------------------------  

a. Ahli Johnson Williang Sutjipto ----------------------  

Pada persidangan perkara a quo, Ahli 

menerangkan bahwa pertimbangan yang 

dibutuhkan oleh perusahaan minyak untuk 

menyewa atau mempekerjakan FSO adalah 

sebagaimana berikut: ---------------------------------  

“... Pertama, production rate berapa sumurnya 

yang dapat diproduksi dari minimum hingga 

maksimum karena minyak apabila tidak 

dilakukan eksplorasi lagi cenderung menurun 

terus. Kedua, umur sumurnya berapa tahun dan 

yang paling penting dalam sizing adalah 

marketing-nya atau pembelinya. Pembelinya 

siapa, berapa jauh, frekuensinya berapa besar 

dan volumenya berapa banyak tiap kali 
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diangkut. Apabila produksinya 1000 barrel per 

hari apabila memiliki tangki 50.000 barrel 

artinya memiliki daya tahan 50 hari. Sebelum 50 

hari harus sudah diekspor atau ditransfer atau 

dijual. Hal yang paling menakutkan bagi 

perusahan minyak adalah tank top artinya 

produksi minyak terus berjalan tetapi tangki 

storage kepenuhan. Jika terjadi tank top maka 

sumur-sumur yang ada harus di shut down.  

Impact-nya apabila sumur tua mungkin minyak 

tidak keluar lagi apabila water cut-nya tinggi dan 

ini menjadi suatu konsideran yang paling 

penting dalam men-sizing ukuran tangki 

kapalnya. Jadi tidak hanya production tetapi juga 

frekuensi dan jauh dekatnya pembeli kemudian 

shuttle tanker-nya ukuran berapa. Semua ini 

adalah suatu kombinasi yang harus 

diintegrasikan” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Johnson Williang Sutjipto angka 26 

halaman 12). --------------------------------------------  

 

“(Artinya untuk mempekerjakan suatu FSO 

harus mempertimbangkan production rate.  

Misalnya perusahaan A memproduksi minyak 

20.000 barrel per hari, apakah perusahaan 

tersebut membutuhkan kapal 750.000-850.000 

barrel di 95%?) harus tahu pembeli atau buyer, 

frekuensi transfer dan sekali angkut berapa.  

Yang pasti bagi perusahaan minyak yang paling 

ditakuti adalah tank top yang mengakibatkan 

shut down. Seandainya 20.000 barrel untuk 

750.000 storage berarti ada 30 sekian hari untuk 

tenggang waktu operasional agar aman. Jika 

pembeli atau export tanker bisa datang dengan 

frekuensi 2 kali dan kuatitinya besar-besar.  

Maka bisa dikalkulasi. Apabila hanya 
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mengatakan produksinya 20.000 barrel dengan 

kapasitas tangki 750.000-850.000 maka 

parameter tidak cukup untuk memutuskan 

apakah cocok atau tidak cocok” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Johnson Williang Sutjipto 

angka 27 halaman 13). -------------------------------  

b. Saksi PT Buana Listya Tama Tbk -------------------  

Pada persidangan perkara a quo, Saksi 

menerangkan bahwa pertimbangan yang 

dibutuhkan oleh perusahaan minyak untuk 

menyewa atau mempekerjakan FSO adalah 

didasari pada production rate, lifting frequency, 

dan bad weather. Selengkapnya keterangan saksi 

adalah sebagai berikut: -------------------------------  

“Mereka menyesuaikan dengan produksinya 

(production rate-nya berapa, lifting frequency-nya 

seperti apa, karena juga dikaitkan dengan bad 

weather). Contoh produksi lifting-nya 

20.000/hari, saat mau lifting terkena bad 

weather sehingga tidak jadi lifting. Jangan 

sampai kapasitas tangkinya kurang sehingga 

terpaksa stop produksi. Kebetulan saya pernah 

bekerja di tempat klien sehingga kurang lebih 

mengerti operasionalnya. Kapasitas tangki 

disesuaikan kebutuhan operasi dengan 

mengantisipasi bad weather. Sehingga masing-

masing pen-charter memiliki requirement yang 

berbeda, tidak ada aturan baku kecuali drivenby 

kebutuhan operasional” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Johnson Williang Sutjipto 

angka 115 halaman 25). ------------------------------  

4. Bahwa terkait alasan-alasan, dasar perhitungan, 

pembahasan, dan persetujuan persyaratan 

kapasitas tangki sebesar 750.000-850.000 barrel 

telah dibahas dan disepakati oleh Terlapor I dengan 

SKK Migas dengan mempertimbangkan aspek-aspek 
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kapasitas produksi, lifting frequency, forecast 

production, parsel, dan kontingensi. Selengkapnya 

hal ini diterangkan oleh saksi-saksi sebagaimana 

berikut: -------------------------------------------------------  

a. Saksi Agus Budiyanto ---------------------------------  

Saksi menerangkan bahwa kapasitas tangki yang 

diusulkan oleh Terlapor I dan kemudian menjadi 

persyaratan tender termasuk dalam batas wajar 

dalam pelaksanaan tender FSO pada umumnya.  

Selengkapnya keterangan tersebut berbunyi 

sebagai berikut: ----------------------------------------  

“Jika dilihat dari besaran produksi yang 

dihasilkan oleh CNOOC untuk Cinta Terminal 

crude, pada saat itu adalah sekitar 30.000 

barrel/hari untuk kapasitas 750.000 barrel 

adalah wajar. Karena dalam menentukan salah 

satu besaran dilihat dari produksinya berapa, 

jika produksinya kecil maka terlalu besar untuk 

kapal seukuran itu. Tapi kalau produksinya 

sekitar 30.000 barrel, berarti dalam waktu 25 

hari akan penuh maka cukup aman.  

(Sepengetahuan saksi, pertimbangan nilai 

750.000-850.000 barrel apakah hanya untuk 

kapasitas produksi atau ada yang lain?) 

Pertimbangan utama karena kapasitas produksi 

untuk antisipasi tank top” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Agus Budiyanto angka 19 

halaman 9 dan angka 69 halaman 17). ------------  

b. Saksi Ir. Hendratmi Susilowati selaku Spesialis 

Pratama Dukungan Bisnis Deputi Operasi Divisi 

Penunjang Operasi dan Keselamatan Minyak dan 

Gas Bumi Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

(SKK Migas) (selanjutnya disebut Saksi 

Hendratmi Susilowati)---------------------------------  

Saksi merupakan salah satu orang yang turut 
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serta melakukan pembahasan dan penentuan 

kapasitas tangki pada rapat tanggal 06 Maret 

2013. Pada persidangan perkara Saksi pada 

intinya menerangkan hal-hal berikut: --------------  

1) Bahwa kapasitas tangki sebesar 750.000-

850.000 barrel diajukan oleh Terlapor I 

kepada SKK Migas dengan asumsi bahwa 

dalam sebulan tidak ada lifting sama sekali 

(lifting adalah pengambilan minyak oleh 

pihak pembeli), dimana dalam hal ini PT 

Pertamina (Persero) sebagai pihak yang 

ditunjuk oleh Negara untuk mengambil 

minyak yang menjadi hak atau bagian Negara 

atau pembeli yang membeli minyak yang 

menjadi hak atau bagian Terlapor I. -----------  

2) Bahwa profil yang diajukan oleh Terlapor I 

kepada SKK Migas untuk menghitung 

kapasitas tangki yang dibutuhkan adalah 

sebagai berikut: ------------------------------------  

a) Produksi Terlapor I adalah sekitar 22.000 

barrel per hari. --------------------------------  

b) Frekuensi lifting-nya adalah kira-kira 4 

kali dalam sebulan. ---------------------------  

c) Parsel (jumlah kargo yang diambil oleh 

kapal tanker yang mengambil minyak) 

adalah sebagai berikut: ----------------------  

1. Parsel Expor kira-kira sebesar 

400.0000-450.000 barrel; dan ----------  

2. Parsel Domestik kira-kira sebesar 

200.000-250.000 barrel. -----------------  

3) Bahwa dari profil Terlapor I di atas, maka 

cara pernghitungannya adalah sebagai 

berikut: ----------------------------------------------  

a) Jika diasumsikan dalam sebulan tidak 

ada lifting sama sekali, 22.000 barrel x 30 

hari = 660.000 barrel. ------------------------  
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b) Jumlah di atas harus ditambah dengan 

kontingensi selama sekitar beberapa hari 

(saksi lupa pastinya) atau sebesar 90.000 

barrel. -------------------------------------------  

c) Jika komponen-komponen di atas 

dijumlahkan, maka total kapasitas tangki 

yang dibutuhkan oleh Terlapor I adalah 

sebesar 750.000 barrel. ----------------------  

4) Bahwa usulan Terlapor I tidak langsung 

disetujui oleh SKK Migas karena jika dalam 

sebulan tidak ada lifting maka SKK Migas 

sudah pasti akan “marah”. SKK Migas 

mempunyai perhitungan sendiri dalam 

menghitung kapasitas tangki yang 

dibutuhkan Terlapor I. Selengkapnya 

keterangan saksi adalah sebagai berikut: -----  

“Terkait usulan CNOOC tidak langsung kami 

setujui.  Menurut SKK Migas tidak masuk 

akal jika dalam sebulan tidak ada lifting sama 

sekali karena SKK Migas pasti marah jika 

lifting tertunda sekali saja...dst....” (Vide BAP 

Sidang Pemeriksaan Lanjutan Hendratmi 

Susilowati, angka 34 halaman 11). -------------  

5) Penghitungan SKK Migas didasarkan pada 

parser terbesar, kontingensi, dan minyak 

kotor yang tidak diambil saat lifting, dalam 

sekali lifting pasti ada minyak yang tidak 

diambil, alasannya minyak tersebut kotor 

dan harus dilakukan tindakan lanjutan 

sebelum minyak dijual karena jika terlalu 

banyak kontaminan harga akan turun, maka 

sebagai berikut: ------------------------------------  

a) Parsel Expor terbesar adalah sebesar 

450.000 barrel. --------------------------------  

b) Kontingensi (frekuensi lifting dan cuaca) 

selama 7 hari x 22.000 barrel atau total 
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sebesar 154.000 barrel. ----------------------  

c) Minyak kotor 150.000 barrel. ---------------  

d) Dari komponen di atas, maka total 

kapasitas tangki yang dibutuhkan 

Terlapor I adalah sebesar 754.000 barrel.  

6) Bahwa kemudian, terkait ditentukannya 

besaran tangki sebesar 850.000 barrel adalah 

agar Terlapor I mendapatkan kapal dengan 

harga yang paling ekonomis, hal ini karena 

jika kapal terlalu besar maka akan berakibat 

pada biaya lain yang harus ditanggung.  Jika 

kapal terlalu panjang, maka akan ada 

konsekuensi di peralatan tumpahan minyak.  

Peralatan tumpahan minyak adalah fungsi 

panjang kapal, semakin panjang kapal yang 

harus diproteksi oleh peralatan tumpahan 

minyak, maka cost yang harus dibayarkan 

untuk peralatan tersebut semakin besar. -----  

“Kenapa dibatas pada batas atas 850.000 

barrel karena terkait panjang kapal. Ketika 

sebuah tanker dari kelas Aframax 

dibandingkan dengan Suezmax, perbedaan 

panjang tanker-nya sendiri sudah mencapai 

40 meter. 40 meter tersebut konsekuensinya 

adalah pada peralatan tumpahan minyak, 

bahwa kami harus menyediakan sejumlah oil 

boom untuk meng-cover FSO ketika akan 

lifting.  Semakin panjang kapal, semakin 

panjang oil boom yang harus disediakan.” ----  

 

“Jika kapal terlalu panjang, ada konsekuensi 

diperalatan yaitu tumpahan minyak.  

Semakin panjang kapal yang harus di-protect 

dari tumpahan minyak maka peralatan yang 

harus kami sediakan akan semakin panjang 

dan itu costly.” -------------------------------------  



 

 
-238 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

(Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Ir. 

Hendratmi Susilowati angka 26-46 halaman 

10-13 dan angka 72 halaman 18), bukti surat 

Production Profile, surat Lifting Schedule 

tahun 2007-2017, dan surat Forecasting 

Production tahun 2004-2018). -------------------  

5. Bahwa untuk menentukan spesifikasi teknis 

kapasitas tangki kapal yang akan ditenderkan, 

Terlapor I telah berproses dan merencanakannya 

dengan SKK Migas (dahulu BP Migas) sejak tahun 

2011 atau 3 (tiga) tahun sebelum tender 

dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat pada rapat 

pembahasan teknis rencana pengadaan FSO di 

Cinta Terminal di Bogor tanggal 6-7 Oktober 2011.  

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa cargo tank 

capacity yang akan ditenderkan adalah minimum 

800.000 barrel pada 95% tidak termasuk slope tank 

(Vide Bukti Surat Berita Acara Pembahasan Teknis 

Rencana Pengadaan FSO di Cinta Terminal tanggal 

6-7 Oktober 2011). -----------------------------------------  

 

Bahwa perencanaan dan penentuan persyaratan 

tender terkait kapasitas tangki telah dilakukan 

bersama-sama dan dengan persetujuan dari SKK 

Migas. Dalam rapat pembahasan AFE 14-8001 

Charter Hire One (1) unit Floating Storage Offloading 

(FSO) for Cinta Terminal tanggal 06 Maret 2013, 

Terlapor I dan SKK Migas telah membahas dan 

menyepakati bahwa kapasitas total tangki di luar 

tangki slop (Vide Bukti Surat Notulen Rapat tanggal 

06 Maret 2013 perihal AFE 14-8001 Charter Hire 

One (1) unit Floating Storage Offloading (FSO) for 

Cinta Terminal). ---------------------------------------------  

6. Bahwa persyaratan kapasitas tangki pada 750.000-

850.000 barrel merupakan persyaratan yang wajar 

dan dapat dipertangungjawabkan. Hal ini 
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sebagaimana diterangkan oleh Saksi Hendratmi 

Susilowati sebagaimana berikut: ------------------------  

“Menurut kami usulan CNOOC tersebut sudah 

wajar, jika kami menolak usulan CNOOC 

(berdasarkan PIC tanggung jawab produksi adalah 

CNOOC) dan jika kami memaksakan padahal kami 

tidak tahu situasi operasi, nanti liability berpindah 

ke SKK Migas. Padahal kami tidak tahu persis 

operasional di lapangan” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Hendratmi Susilowati angka 

76 halaman 19). --------------------------------------------  

7. Bahwa dengan merujuk pada seluruh fakta-fakta 

pemeriksaan lanjutan persidangan a quo 

sebagaimana di atas, telah terbukti bahwa 

perencanaan dan penentuan kapasitas tangki yang 

ditenderkan sebesar 750.000-850.000 barrel tidak 

mengarah dan/atau mengacu pada kapasitas tangki 

kapal FSO 114 milik Terlapor II. Perencanaan dan 

penentuan kapasitas tangki yang ditenderkan 

sepenuhnya didasarkan pada hal-hal sebagaimana 

berikut: -------------------------------------------------------  

a. Kebutuhan operasi Terlapor I. -----------------------  

b. Hasil perhitungan Terlapor I dan SKK Migas. -----  

c. Hasil pembahasan dan kesepakatan antara 

Terlapor I dan SKK Migas. ----------------------------  

d. Harga paling ekonomis. -------------------------------  

b. Kapasitas Tangki pada Angka 95% --------------------------  

1. Bahwa selama pemeriksaan lanjutan perkara a quo, 

telah terbukti bahwa penentuan persyaratan 

kapasitas tangki pada angkat 95% telah didasarkan 

pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, 

ketentuan hukum yang berlaku, dan merupakan 

persyaratan yang wajar, sehingga persyaratan 

tersebut tidak dapat dijadikan indikator bahwa 

Terlapor I mengarahkan spesifikasi teknis kepada 

kapal Terlapor II. -------------------------------------------  
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2. Bahwa penetapan batas kapasitas tangki pada 

angka 95% (high level alarm) telah sesuai dengan 

standar yang diatur peraturan-peraturan sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

a. International Convention for Safety of Life at Sea 

(SOLAS). -------------------------------------------------  

b. International Maritime Organization (IMO). ---------  

c. Peraturan Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) 

tahun 2013 Volume III Rules for Machinery 

Installation Section 15 B 7.4.2 yang berbunyi: ---  

“The high level alarm is to be set at no less than 

the corresponding to 95% of tank capacity, and 

before the overfill alarm level is reached.  The 

overfill alarm is to be set so that it will activate 

early enough to allow the crew in charge of the 

transfer operations to stop the transfer before the 

tank overflows.” ----------------------------------------  

3. Bahwa penentuan batas kapasitas tangki pada 95% 

adalah sepenuhnya didasarkan atas pertimbangan 

safety factor, dimana dalam batas tersebut 

dimaksudkan untuk menghindari terjadinya shut 

down atau hasil produksi menyentuh batas atas 

tangki yang bisa menyebabkan overflow, yang mana 

jika kondisi tersebut terjadi maka akan 

mengakibatkan kerugian dalam jumlah besar bagi 

Terlapor I. Hal ini sebagaimana diterangkan dan 

dijelaskan oleh saksi dan ahli sebagaimana berikut:-  

a. Ahli Johnson Williang Sutjipto ----------------------  

Ahli yang diajukan Investigator pada intinya 

menyatakan bahwa kapasitas tangki pada 95% 

telah sesuai dengan standar yang diatur dalam 

SOLAS.  Angka 95% adalah standar high alarm 

dan 95% adalah high high alarm, sementara 

pilihan untuk menggunakan 95% atau 98% 

merupakan wewenang dan hak setiap 

perusahaan yang hendak menggunakannya.  
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Selengkapnya penjelasan ahli adalah sebagai 

berikut: --------------------------------------------------  

“Kembali lagi dalam suatu standard safety 

dimanapun ada batasan-batasannya tinggal pilih 

maunya yang mana. Pilih yang lebih aman 

semuanya ada perhitungan amannya. Tetapi 

appetite keamanan yang diinginkan berbeda-

beda. 95% atau 98% semua aman dalam batasan 

yang ada sesuai dengan SOLAS tetapi itu adalah 

pilihan. Beda perusahaan beda standard. Untuk 

diketahui, di perusahaan minyak berlaku 

standard global bahkan kapal yang dioperasikan 

di Indonesia yang memeriksa pun dari luar 

negeri seperti Houston atau London karena ingin 

standard kapalnya sama dengan perusahaan oil 

regional mereka. Sehingga mengatakan yang 

mana yang lebih safe tentu 95% lebih safe tetapi 

95% tidak safe dengan 98% tidak bisa dikatakan 

karena semua adalah safe sesuai standard yang 

diinginkan seperti apa. High dan high high sudah 

ada aturannya dalam SOLAS dan Class. Tinggal 

memilih saja” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Johnson Williang Sutjipto angka 28 

halaman 13). --------------------------------------------  

 

“Kembali lagi ada 2 hal yang ingin saya titik 

beratkan bahwa safety setiap orang berbeda-

beda tergantung pilihan. Standardnya sudah ada 

tinggal bebas memilih. Tetapi dalam hal ini ada 

satu yang menjadi kondisi yaitu berat jenis 

angkutan atau muatannya. Jika berat jenis 

specific gravity-nya lebih tinggi dari 1 (satu) 

maka tidak mungkin di 95% atau 98%. Hal 

standard di perusahaan minyak, bisa qualified di 

perusahaan A tetapi belum tentu qualified di 

perusahaan B karena Health, Safety, 
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Environment (HSE)-nya tinggi sekali.  Bahkan di 

antara oil company yang ada di Indonesia ada 

grading-nya. Ada yang sangat ketat dan ada yang 

lebih kendor. Saya melihatnya bahwa safety 

merupakan keputusan corporate. Tetapi tetap 

ada standardnya.  Ingin menggunakan 95% atau 

98% atau bahkan ingin menggunakan 90% 

termasuk sesuatu yang rasional” (Vide BAP 

Sidang Pemeriksaan Lanjutan Johnson Williang 

Sutjipto angka 38 halaman 17). ---------------------  

 

“...Di SOLAS maupun Klasifikasi ada alarm, high 

di 95%, dan highhigh di 98%. Semuanya aman 

tentunya yang menggunakan 95% sebetulnya 

masih memiliki 3% untuk cushion artinya dalam 

waktu tertentu masih bisa beroperasi sampai 

98%. Ini pilihan bagi yang mau menggunakan 

kapal. Option yang memiliki pekerjaan maunya 

seperti apa” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Johnson Williang Sutjipto angka 66 

halaman 23). --------------------------------------------  

 

“(Jadi apabila ada peserta yang mengatakan 

bahwa hambatan bukan syarat 750.000-850.000 

tetapi karena 95%, kira-kira apakah alasan 

tersebut beralasan?) kembali lagi, menurut 

hemat saya, 95% dan 98% adalah safety.  

Artinya mungkin challenge buat peserta adalah 

kapal yang mereka miliki tidak bisa melakukan 

karena kapal terlalu kecil, kalau kapal terlalu 

besar maka akan lebih mudah. Kapal yang lebih 

besar tinggal menutup tangki saja. Kapal yang 

kecil harus melakukan modifikasi dengan 

memanjangkan kapal atau mengubah fungsi 

tangki” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan 

Johnson Williang Sutjipto angka 83 halaman 26). 

b. Ahli Sunaryo --------------------------------------------  
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“...FSO tidak sekedar pertimbangan untuk 

transportasi tetapi utamanya adalah si operator 

atau produsen dari minyak ini bisa ditinjau dari 

pengalaman atau keregularan atau keseringan 

tanker punya pengalaman terlambat atau tidak 

mengambil minyaknya itu. Sehingga ada unsur 

jaga-jaga atau safety. Kalau-kalau terlalu penuh 

terpaksa produksi harus ditutup jadi akan 

costly...”(Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan 

Sunaryo angka 18 halaman 8). ----------------------  

c. Saksi Hendratmi Susilowati --------------------------  

“Mereka menetapkan 95% karena itu adalah 

confident level untuk safety, mengingat CNOOC 

adalah lapangan tua. Jadi ketika sudah 

mencapai 95%, crew-nya sudah harus 

melakukan langkah-langkah shutdown, 

menghentikan transfer crude oil dari platform ke 

FSO. Itu terjadi pada posisi crude sudah 

mencapai ketinggian 95% yaitu 750.000 barrel” 

(Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan 

Hendratmi Susilowati angka 70 halaman 17). ----  

d. Terlapor I ------------------------------------------------  

“95% adalah safety factor, untuk menghindari 

terjadinya shut down dan tank top atau 

menyentuh batas atas dari tangki yang bisa 

menyebabkan over flow, maka angka 95% sesuai 

dengan safety factor yang ada di lapangan SES” 

(Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Terlapor 

I angka 49 halaman 13). ------------------------------  

4. Bahwa selain itu,alasan kapasitas tangki 

disyaratkan pada angka 95% adalah disesuaikan 

dengan kondisi laut dan jenis minyak yang 

diproduksi. Sebagaimana diterangkan oleh saksi 

Agus Budiyanto dari SKK Migas menerangkan 

bahwa jenis minyak mentah yang diproduksi 

Terlapor I sifatnya waxy. Sifat minyak tersebut pada 
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temperatur 360 derajat ke bawah akan membeku 

(dimana jika sudah terjadi kondisi yang demikian 

dapat menyebabkan pipa tidak dapat digunakan lagi 

karena mampet). Dengan sifat minyak tersebut, 

maka harus diperhitungkan pula residu yang 

mengendap meskipun  minyaknya dipanaskan (Vide 

BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Agus Budiyanto 

angka 71 halaman 18). ------------------------------------  

5. Bahwa penentuan kapasitas tangki pada angka 95% 

merupakan persyaratan yang wajar, lazim, dan tidak 

melanggar hukum bagi operasi Terlapor I.  

Persyaratan tersebut telah berdasarkan hukum dan 

mempertimbangkan kondisi lapangan produksi 

Terlapor I yang sudah tua sehingga dibutuhkan 

tingkat safety yang lebih. Hal ini sebagaimana 

diterangkan oleh ahli dan saksi di bawah ini: ---------  

a. Ahli Johnson Williang Sutjipto ----------------------  

“(Berdasarkan pengalaman Saudara Ahli dan 

sebagai pengusaha, pernah tidak mengetahui 

bahwa dalam 1 (satu) sumur minyak untuk 

wadahnya diterapkan nilai persentase yang 

berbeda. Di suatu waktu 98% dan suatu waktu 

95%. Dalam kaitannya berdasarkan preferensi, 

saat kemudian di suatu waktu, alat tampungnya 

di 98% tetapi di lain waktu menerapkan di 95%.  

Apakah secara aturan melanggar atau tidak 

dalam SOLAS?). Secara aturan tidak ada yang 

dilanggar (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Johnson Williang Sutjipto angka 96 

halaman 28). --------------------------------------------  

b. Ahli Raja Oloan Saut Gurning -----------------------  

“(Apabila ada persyaratan tangki di 750.000-

850.000 barrel di 95% kapasitas tangki, apakah 

wajar?) Ya. Apabila saya lihat di angka 95%.  

Angka 98% mungkin saya akan ragu akan 

tingkat keselamatannya” (Vide BAP Sidang 
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Pemeriksaan Lanjutan Raja Oloan Saut Gurning 

angka 63 halaman 20). -------------------------------  

c. Saksi Hendratmi Susilowati --------------------------  

“Untuk CNOOC sendiri sudah lazim mereka 

memakai 95%, untuk tender FSO lain yang 

dioperasikan oleh CNOOC seperti di lapangan 

Widuri (sebelum tender ini dioperasikan) pun 

dari dulu mereka selalu meminta 95%. Karena 

alasannya lapangan tua, jika shut down akan 

sangat merugikan karena properties minyak sulit 

mencapai produksi semula. Sistem di CNOOC 

sudah termasuk lama sehingga mereka lebih 

percaya diri jika dipasang di angka 95%.  Ketika 

crew mulai melakukan langkah-langkah shut 

down, itu tidak langsung shut down jadi mereka 

harus mengkoordinasikan dulu dengan yang ada 

di platform dan yang ada di CNOOC” (Vide BAP 

Sidang Pemeriksaan Lanjutan Hendratmi 

Susilowati angka 89 halaman 21). ------------------  

 

“Menurut kami masih wajar, karena 95% ada 

dasar aturannya. Dasar aturannya ada di IBC 

Code (The International Code for the Construction 

and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk) dan itu di-refer oleh Biro 

Klasifikasi. ----------------------------------------------  

Yang pernah saya baca terkait ketentuan 95% 

adalah BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) kemudian 

ada DNV (Det Norske Veritas) Norwegia, ABS 

(American Bureau of Shipping) Amerika, mereka 

menyebutkan hal yang kurang lebih lama.  

Bahwa high alarm di set tidak kurang dari 95% 

dan harus lebih rendah dari over filled alarm.  

Ketiganya mengatur seperti itu tetapi setahu 

saya RINA tidak” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Hendratmi Susilowati angka 92-93 
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halaman 22). --------------------------------------------  

d. PT Duta Marine ----------------------------------------  

“(Saksi katakan mengoperasikan dan merawat 

FSO Cinta Natomas dan FSO Kakak Natuna, 

apakah benar?) Ya. ------------------------------------  

 

(Berapa persen high level yang di-set untuk 

kedua FSO ini?) 70% dari kapasitas tangki” (Vide 

BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan PT Duta 

Marine angka 133-134 halaman 22). ---------------  

e. Terlapor I ------------------------------------------------  

“Sebagai orang yang bertanggung jawab dengan 

operasi, tentu saya meminta standard safety 

tinggi. Jika bisa pada 95% kenapa tidak. Saya 

bertanya kepada tim marine apakah bisa dibuat 

pada 95%, dan apakah hal itu melanggar aturan, 

mereka katakan bisa dibuat pada 95% dan tidak 

melanggar aturan. Perlu diketahui, lapangan 

yang saya operasikan sudah melebihi usia 

desainnya, sejak tahun 1970 akan beroperasi 

sampai tahun 2014 (44 tahun) tentu saya 

meminta safety factor-nya paling tinggi yang 

diizinkan. Jadi saya memilih yang 95%, karena 

95% jika terjadi apa-apa masih punya cadangan 

5% yang bisa menghindarkan perusahaan saya 

dari kerugian dan ujungnya menjadi kerugian 

bagi Negara. Kalau pada 98%, cadangan saya 

hanya 2%. Tapi jika di 95%, saya punya 

cadangan lebih besar untuk menghindari 

terjadinya emergency” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Terlapor I angka 67 

halaman 17). --------------------------------------------  

6. Bahwa selain itu, untuk merubah kapasitas tangki 

pada angka 95% atau 98% bukan merupakan 

sesuatu yang sulit. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara menyesuaikan safety alarm-nya pada 
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angka 95% atau 98%, sebagaimana hal tersebut 

diterangkan oleh Ahli Sunaryo sebagai berikut: ------  

“Buat apa? Dari 98% ke 95% hanya tinggal 

dikosongin saja. Kenapa harus dikonversi? Tidak 

usah dikonversi, jangan diisi penuh saja. Safety 

alarm saja yang disesuaikan apabila sampai 95% 

akan berbunyi. Tinggal safety-nya saja yang di save 

pada kondisi 95%. Pada spesifikasinya tinggal di 

state saja di 95% akan ditutup. Jadi yang kosong 5% 

tidak usah diisi.  Tidak perlu dikonversi” (Vide BAP 

Sidang Pemeriksaan Lanjutan Sunaryo angka 70-73 

halaman 17). ------------------------------------------------  

 

Bahwa selama proses perencanaan dan penentuan 

kapasitas tngki pada angka 95% telah berdasarkan 

pada perhitungan teknis dan telah melalui 

pembahasan bersama dan persetujuan SKK Migas, 

sebagaimana hal ini merujuk pada hasil 

pembahasan usul pengadaan FSO di Cinta Terminal 

tanggal 06 Maret 2013. Pada surat pengajuan AFE 

tanggal 05 Februari 2013 Terlapor I belum 

mencantumkan angka kapasitas tangki pada 95% 

(Vide Bukti Notulen Rapat tanggal 06 Maret 2013 

perihal AFE 114-8001 Charter Hire One (1) Unit 

Floating Storage Offloading (FSO) for Cinta Terminal 

dan bukti surat Nomor PRES/S-055 tanggal 05 

Februari 2013 perihal Pengajuan AFE 114-8001 

Charter Hire One (1) Unit Floating Storage Offloading 

(FSO) for Cinta Terminal. -----------------------------------  

7. Bahwa dengan merujuk pada seluruh fakta-fakta 

selama pemeriksaan lanjutan persidangan a quo 

sebagaimana di atas, telah terbukti bahwa 

perencanaan dan penentuan kapasitas tangki pada 

angka 95% bukan merupakan tindakan yang 

mengarahkan spesifikasi teknis tender kepada kapal 

FSO 114 milik Terlapor II. Namun perencanaan dan 
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penentuan kapasitas tangki pada angka 95% 

sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan 

komprehensif terkait keselamatan, operasi, dan 

produksi, sebagaimana berikut: -------------------------  

a. Standard yang diatur dalam SOLAS, IMO dan 

BKI Rules. -----------------------------------------------  

b. Faktor keselamatan untuk mencegah terjadinya 

shut down dan/atau tangki penuh yang 

berpotensi menyebabkan kerugian dalam jumlah 

besar bagi usaha Terlapor I. -------------------------  

c. Minyak hasil produksi Terlapor I yang bersifat 

waxy. ----------------------------------------------------  

d. Hasil penghitungan, pembahasan, dan 

kesepakatan antara Terlapor I dan SKK Migas. ---  

c. Kapasitas Tangki On Bid Submission ----------------------  

1. Bahwa penentuan syarat kapasitas tangki pada 

tahap penyerahan dokumen (on bid submission) 

tidak terbukti sebagai bentuk tindakan Terlapor I 

yang mengarahkan spesifikasi teknis kepada kapal 

Terlapor II. Fakta persidangan membuktikan bahwa 

pemenuhan persyaratan kapasitas tangki sebesar 

750.000-850.000 barrel pada 95% pada tahap 

penyerahan dokumen (on bid submission) adalah 

semata-mata dan sepenuhnya didasarkan pada 

alasan efisiensi waktu pelaksanaan pekerjaan dan 

faktor keselamatan. ----------------------------------------  

2. Bahwa Saksi Agus Budiyanto, menerangkan bahwa 

syarat spesifikasi kapasitas tangki harus disediakan 

pada on bid submission karena jika on delivery akan 

memakan waktu lebih lama. Selain itu, berdasarkan 

aturan Class, tidak mudah untuk mengubah 

konstruksi kapal. Selengkapnya keterangan tersebut 

berbunyi sebagai berikut: ---------------------------------  

“Persyaratan memang harus pada waktu on 

submission, jika pada waktu on delivery akan 

memakan waktu dan lagi pula aturan Class tidak 
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mudah untuk mengubah konstruksi dari kapal 

tersebut. Kami lebih prefer pada waktu on 

submission.  Pernah terjadi untuk mengubah volume 

tangki berdampak pada lamanya waktu yang 

dibutuhkan, karena struktur kapal harus diubah 

dan butuh perhitungan untuk stabilitas kapal, serta 

harus approved by Class. Dampaknya adalah waktu 

yang lama saat konversi dan membuat delay, 

sedangkan disini sesegera mungkin untuk 

mendapatkan FSO tersebut. Jika menyampaikan 

volume 95% pada 750.000-850.000 barrel saat on 

delivery, proses rekonstruksi tangki akan memakan 

waktu banyak dan mahal” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Agus Budiyanto angka 37 

dan 39 halaman 15 dan angka 76 halaman 18). ------  

 

“Pada Kapal Federal 2 yang ada di CNOOC pernah 

melakukan perubahan konversi tangki sesuai 

dengan yang dipersyaratkan tapi dampaknya delay 

hingga 2 (dua) tahun. Sehingga menjadi 

pertimbangan bagi kami bahwa konversi 

membutuhkan waktu yang lama” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Agus Budiyanto angka 125 

halaman 26). ------------------------------------------------  

3. Bahwa terkait kewajiban mendapatkan persetujuan 

dalam hal dilakukannya perubahan struktur atau 

melakukan modifikasi kapal, (in casu termasuk 

mengubah kapasitas tangki) dikuatkan oleh 

keterangan Ahli Sunaryo dan Johnson Williang 

Sutjipto yang menyatakan sebagai berikut: ------------  

a. Ahli Johnson Williang Sutjipto ----------------------  

“Ketika kita membangun kapal pasti ada 

gambarnya yang harus mendapat approval dulu.  

Sama halnya ketika kita mau melakukan 

modifikasi. Apabila gambarnya sudah di approve 

dan sudah memenuhi kaidah-kaidah safety 
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menurut SOLAS ataupun MARPOL, maka 

perubahan bisa dilakukan di galangan kapal” 

(Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Johnson 

Williang Sutjipto angka 21 halaman 10). ----------  

b. Ahli Sunaryo --------------------------------------------  

“Menerangkan bahwa ada 2 (dua) badan di dunia 

ini yang menjadi acuan internasional dalam hal 

dilakukan perubahan struktur kapal, yakni 

terkait struktur dan permesinan adalah badan 

klasifikasi, kemudian untuk safety dan 

lingkungan adalah peraturan dari IMO” (Vide 

BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Sunaryo 

angka 17 halaman 7). ---------------------------------  

4. Bahwa alasan persyaratan kapasitas tangki harus 

dipenuhi pada tahapon bid submission karena 

Terlapor I memiliki pengalaman yang buruk terkait 

perubahan kapasitas tangki pada tahap pelaksanaan 

pekerjaan (on delivery). Hal ini terjadi pada Kapal 

Lentera Bangsa yang pada proses tender persyaratan 

kapasitas tangki harus dipenuhi saat penyerahan 

FSO (on delivery), dimana saat dilakukan pekerjaan 

perubahan kapasitas tangki berupa pengelasan di 

engine room terjadi masalah yang mengakibatkan 

terjadinya kebakaran. Terjadinya kebakaran Kapal 

Lentera Bangsa saat dilakukannya pekerjaan 

perubahan kapasitas tangki membuat Terlapor I 

mengalami trauma terkait dengan insiden kebakaran 

FSO yang baru terjadi sebelum tender a quo dan 

tidak mau pengalaman tersebut terjadi dalam tender 

a quo. Untuk menghindari terjadinya kebakaran, 

Terlapor I memutuskan untuk mensyaratkan 

pemenuhan kapasitas tangki harus dilakukan pada 

tahap penyerahan dokumen (on bid submission). -----  

 

“Suasana yang terjadi saat itu antara CNOOC 

dengan SKK Migas yaitu kami masih trauma dengan 



 

 
-251 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

kebakaran tanker di Lentera Bangsa. Pada tanker 

Lentera Bangsa, kriterianya adalah pada saat 

delivery. Jadi memberikan kesempatan kepada 

tanker untuk melakukan konversi. Kami punya 

pengalaman buruk dan kerugiannya luar biasa 

secara moral, reputasi sampai ke ESDM, SKK Migas, 

dan headquarter hingga menjadi pemberitaan.  

Untuk itu tidak mau terjadi lagi maka kami tegaskan 

kepada Panitia Tender kami mau dari awal on bid 

submission tangkinya sudah 750.000-850.000 barrel 

tidak perlu dikonversi supaya tidak terjadi lagi 

kejadian seperti sebelumnya” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Terlapor I angka 153 

halaman 30). ------------------------------------------------  

5. Bahwa dengan merujuk pada seluruh fakta selama 

pemeriksaan lanjutan persidangan a quo 

sebagaimana di atas, telah terbukti bahwa 

penentuan syarat kapasitas tangki harus dipenuhi 

saat tahap penyerahan dokumen bukan merupakan 

tindakan yang mengarahkan spesifikasi teknis 

tender kepada kapal FSO 114 milik Terlapor II.  

Penentuan syarat tersebut didasarkan pada hal-hal 

berikut: -------------------------------------------------------  

a. Faktor keselamatan karena Terlapor I pernah 

memiliki pengalaman buruk, yakni terbakarnya 

kapal Lentera Bangsa saat proses pekerjaan 

konversi tangki kapal. Terlapor I tidak ingin 

kejadian tersebut terjadi lagi; dan ------------------  

b. Alasan efisiensi waktu untuk melaksanakan 

pekerjaan. -----------------------------------------------  

d. Kesimpulan -----------------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan 

dan dasar hukum sebagaimana di atas, maka telah 

terbukti bahwa syarat kapasitas tangki kapal yang 

ditenderkan sebesar 750.000-850.000 barrel pada 95% 

kapasitas total tangki di luar tangki Slop yang harus 
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dipenuhi saat tahap penyerahan dokumen tender (on 

bid submission) bukan merupakan tindakan yang 

mengarahkan spesifikasi teknis tender kepada kapal 

milik Terlapor II. Penentuan spesifikasi teknis tersebut 

telah didasarkan pada alasan yang disetujui oleh SKK 

Migas. Hal ini membuktikan bahwa dugaan 

Investigator yang menyatakan bahwa penentuan 

kapasitas tangki sebagaimana tersebut merupakan 

tindakan yang “mengarahkan” spesifikasi teknis tender 

atau “mengacu” kepada Kapal Terlapor II adalah tidak 

terbukti dan terbantahkan. ----------------------------------  

B.2. Surat Nomor OPERS/S177/XII-2013 tanggal 20 Desember 

2013 -----------------------------------------------------------------  

a. Maksud Isi Surat ----------------------------------------------  

1. Bahwa dugaan Investigator yang menilai Terlapor I 

telah terbukti mengarahkan spesifikasi teknis kapal 

yang akan ditenderkan sejak tahap perencanaan 

berdasarkan surat Vide President Terlapor I kepada 

SKK Migas (Vide Surat nomor OPERS/S177/XII-

2013 tanggal 20 Desember 2013) telah 

terbantahkan dan terbukti salah. Fakta 

persidangan membuktikan bahwa Investigator 

salah dalam memahami isi surat tersebut. -----------  

2. Bahwa latar belakang dilakukannya tender Floating 

Storage Offloading (FSO) adalah karena kontrak 

FSO sebelumnya, Charter Hire of Storage Tanker 

(FSO) of Replacement of Cinta-Natomas (Nomor 

Kontrak 332001367), berakhir tanggal 08 Oktober 

2014. FSO yang ditenderkan akan digunakan 

Terlapor I sebagai fasilitas tangki penyimpan 

minyak yang diprodusi dan sebagai fasilitas 

pengiriman (offloading) minyak ke kapal penerima. 

3. Bahwa untuk kepentingan di atas, Terlapor I 

mengirimkan usulan rencana lelang kepada SKK 

Migas melalui surat nomor OPERS/S177/XII-2013 

tanggal 20 Desember 2013, dimana dalam surat 
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tertulis penjelasan terkait spesifikasi teknis barang 

yang dibutuhkan Terlapor I berdasarkan 

pengalaman produksi sejak lebih dari 40 tahun.  

Kutipan penjelasan tersebut berbunyi: ---------------  

“Penetapan spesifikasi teknis FSO untuk 

Pengadaan Jasa ini ditetapkan berdasarkan pada 

pengalaman operasi FSO di area SES selama empat 

puluh (40) tahun yang menunjukkan spesifikasi 

teknis saat ini adalah yang terbaik dari segi teknis, 

operasi, safety, dan komersial. Spesifikasi teknis ini 

memberikan kesempatan yang sama kepada 

Rekanan Pengadaan/bidder yang akan 

menyediakan FSO yang sudah siap pakai ataupun 

yang masih memerlukan pekerjaan konversi.” -------  

4. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan lanjutan 

Saudara Perkasa Sinagabariang selaku Vice 

President Terlapor I dan pihak yang 

menandatangani surat tersebut menerangkan 

tentang latar belakang dan alasan dipilihnya FSO 

dan penulisan frasa “spesifikasi teknis saat ini 

adalah yang terbaik dari segi teknis, operasi, safety 

dan komersial”, yang pada intinya adalah sebagai 

berikut: -----------------------------------------------------  

4.1. Bahwa frasa sebagaimana tersebut adalah 

bentuk penegasan dari Terlapor I kepada SKK 

Migas terkait barang yang dibutuhkan untuk 

dilakukan tender, apakah dalam bentuk 

Temporary Storage Tanker (TST) atau FSO.  

Terlapor I memberikan penegasan bahwa yang 

paling cocok dan dibutuhkan oleh Terlapor I 

dalam tender a quo adalah barang dalam 

bentuk FSO. Alasan dipilihnya FSO 

didasarkan pada pengalaman Terlapor I 

selama 40 (empat puluh) tahun beroperasi. ----  

4.2. Bahwa dalam hal frasa yang terdapat pada 

surat tersebut dikatakan atau dimaksudkan 
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merujuk kepada kapal milik Terlapor II 

(incumbent), maka seharusnya yang tertulis 

dalam surat adalah angka 10 (sepuluh) tahun 

dan bukan 40 (empat puluh) tahun. Hal ini 

merujuk pada jangka waktu digunakannya 

kapal milik Terlapor II selama 10 (sepuluh) 

tahun (sejak tahun 2004 s.d. 2014). ------------  

“Surat ini adalah penegasan dari CNOOC 

kepada SKK Migas karena SKK Migas dalam 

diskusi informal men-challenge ‘tanker atau 

FSO’ karena CNOOC ternyata sudah 

mempunyai pengalaman mengoperasikan 2 

jenis kapal tersebut. Surat ini adalah 

penegasan bahwa yang paling cocok untuk 

CNOOC adalah FSO. Jika Investigator 

mengatakan bahwa ini merujuk pada 

incumbent seharusnya bukan 40 tahun tetapi 

10 tahun.  40 tahun maksudnya adalah dari 

awal sampai surat ini ditulis kami 

menggunakan FSO bukan tanker” (Vide BAP 

Sidang Pemeriksaan Lanjutan Terlapor I angka 

147 halaman 29). -----------------------------------  

4.3. Bahwa frasa tersebut di atas tidak pernah 

dimaksudkan untuk mengarahkan spesifikasi 

teknis persyaratan tender kepada kapal milik 

Terlapor II, frasa tersebut ditulis sepenuhnya 

dimaksudkan pada penegasan akan 

kebutuhan dan pengalaman produksi. Selain 

itu, penulisan surat tersebut jika dilihat 

secara keseluruhan isinya, dimaksudkan 

untuk memberikan kesempatan yang sama 

kepada seluruh peserta tender/bidder. Hal ini 

pun ditegaskan pada pencatuman kalimat 

dalam surat sebagai berikut: ---------------------  

“Spesifikasi teknis ini memberikan 

kesempatan yang sama kepada para Rekanan 
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Pengadaan/bidder yang akan menyediakan 

FSO yang sudah siap pakai ataupun yang 

masih memerlukan pekerjaan konversi.” -------  

4.4. Bahwa Terlapor I tidak pernah memiliki niat 

dan/atau telah melakukan tindakan yang 

mengarahkan spesifikasi teknis tender pada 

pihak tertentu, Terlapor I telah berusaha 

maksimal untuk membuka kesempatan yang 

sebesar-besarnya bagi pihak manapun untuk 

mengikuti tender dengan tetap berpedoman 

pada kebutuhan operasi dan peraturan yang 

berlaku. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan 

Terlapor II yang memberikn kesempatan dan 

waktu selama 12 (dua belas) bulan kepada 

pemenang tender untuk melakukan pekerjaan 

konversi kapal. Hal tersebut telah Terlapor I 

tegaskan pada surat yang berbunyi:-------------  

“Pemenang Pengadaan Jasa ini diberi 

kesempatan dan waktu selama dua belas (12) 

bulan sejak tanggal ditetapkannya sebagai 

pemenang untuk melakukan pekerjaan 

konversi.” ---------------------------------------------  

4.5. Bahwa penentuan spesifikasi teknis 

persyaratan tender a quo dibuat berdasarkan 

kebutuhan operasi Terlapor I dengan merujuk 

pada 4 (empat) aspek, yakni: ---------------------  

a. Safety ---------------------------------------------  

Dibutuhkan tangki penampung yang dapat 

memuat minyak mentah dari lapangan 

yang sifatnya waxy (mudah membeku).  

Selain itu, volume tangki yang bisa 

menampung produksi selama 1 (satu) 

bulan dan karena selain digunakan 

sebagai tangki penampung, FSO juga 

digunakan menjadi akomodasi pekerja, 

maka diperlukan pula peralatan untuk 
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keselamatan pekerja seperti heli pad, 

landing boat, dan lainnya. --------------------  

b. Teknis --------------------------------------------  

Sifat dari produksi oil & gas adalah harus 

beroperasi terus, tidak boleh berhenti.  

Kalau ada terjadi shut down, untuk 

menghidupkan biayanya sekitar USD 

300,000.00 (tiga ratus ribu dollar) per 

sumur. Sementara karena jenis minyaknya 

waxy, kalau minyaknya tidak mengalir, 

pelan-pelan akan membeku dan tidak bisa 

digunakan lagi pipanya karena mampet.  

Pipa bawah laut di lapangan Terlapor I 

sepanjang 400 KM (empat ratus kilometer), 

jadi seandainya terjadi shut down maka 

kerugian yang harus ditanggung oleh 

Terlapor I luar biasa, sehingga diperlukan 

tangki penampung yang fleksibel. -----------  

c. Komersial ----------------------------------------  

Selain itu diperlukan juga harga terbaik 

(komersial) supaya memberi keuntungan 

yang besar untuk negara maka dari itu 

harus ada kompetisi. --------------------------  

d. Kepatuhan terhadap aturan hukum --------  

“Jadi, petunjuk yang menjadi acuan bagi 

tim teknis saya yaitu safety, alasan teknis, 

komersial, dan compliance (kepatuhan 

terhadap hukum). Saya sampaikan 

sebelumnya yaitu 3 tahun sebelum kapal 

yang beroperasi habis kontraknya, kami 

sudah datang ke SKK Migas untuk 

mendiskusikan untuk kebutuhan tangki 

penampung dan terjadinya pembicaraan 

dengan SKK Migas serta diputuskan 

kebutuhan untuk CNOOC adalah dalam 

bentuk FSO (Floating, Storage, and 
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Offloading) dengan kapasitas tangki 

penampung 800.000 barrel pada 95% tidak 

termasuk slop tank.  Saat itu yang menjadi 

acuan pertama yaitu meeting pertama di 

bulan Oktober 2011. Selanjutnya proses 

tender di SKK Migas adalah disetujui 

dahulu spesifikasi teknis, lalu kami 

mengajukan budget/AFE (Authority for 

Expenditures) berikutnya adalah 

mengajukan bid plan (rencana tender) 

kepada SKK Migas. Jadi 3 hal tersebut 

yang harus dilakukan. Bagian saya yaitu 

bagian teknis menyiapkan spesifikasi 

teknis, bersama dengan tim finansial 

meminta budget untuk disetujui oleh SKK 

Migas” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Terlapor I angka 8 halaman 6-7).  

5. Bahwa surat Terlapor I tersebut pun dimaksudkan 

sebagai tindak lanjut pembahasan dan 

kesepakatan rencana untuk melakukan tender FSO 

yang telah dilakukan pembahasan dengan SKK 

Migas sejak tahun 2011 (penjelasan pada poin A.1 

huruf a angka 3 di atas) dan tanggal 06 Maret 2013 

(penjelasan bagian A.1 huruf a angka 4 dan bagian 

A.1 huruf b angka 6 di atas). ---------------------------  

6. Bahwa dengan merujuk fakta-fakta persidangan 

dan bukti-bukti, maka telah terbukti Investigator 

telah membuat penafsiran yang keliru dan sesat 

serta salah dalam memahami isi surat Terlapor I 

kepada SKK Migas. Surat Terlapor I adalah bentuk 

penegasan dan penjelasan Terlapor I kepada SKK 

Migas terkait kebutuhan FSO untuk operasi bisnis 

Terlapor I berdasarkan pengalaman operasi 

Terlapor I selama 40 (empat puluh) tahun, sejak 

1970 sampai dengan surat ditulis. Surat tersebut 

tidak pernah dimaksudkan untuk “mengarahkan” 
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atau “mengacu” pada kapal FSO 114 milik Terlapor 

II. ------------------------------------------------------------  

b. Bantahan Terhadap BAP dalam LDP -----------------------  

1. Bahwa dalam LDP, Investigator menyatakan 

Terlapor I dalam keterangan yang diberikan saat 

proses penyidikan (in casu BAP) telah 

membenarkan dan mengakui bahwa penyusunan 

dokumen dan spesifikasi teknis kapal yang akan 

ditenderkan diarahkan atau mengacu pada kapal 

FSO 114 milik Terlapor II. Hal ini merujuk pada 

surat Nomor OPERS/S177/XII-2013 tanggal 20 

Desember 2013 (Vide LDP bagian 7 huruf c, d, dan 

e halaman 27 s.d. 28 dan bagian 11 poin 11.2.1 

huruf a, b, dan d halaman 32 s.d. 33). ----------------  

2. Bahwa pernyataan Investigator bahwa Terlapor I 

telah “membenarkan dan mengakui” hal-hal 

sebagaimana di atas terbukti tidak benar dan 

mengada-ada. Pada persidangan pemeriksaan 

lanjutan, Terlapor I secara tegas membantah 

pernyataan yang dikutip oleh Investigator dalam 

LDP.  Selengkapnya bantahan Terlapor I adalah 

sebagai berikut: -------------------------------------------  

“Saya harus bantah apa yang terdapat dalam LDP 

tersebut. Penegasan bahwa CNOOC memilih jenis 

FSO dan bukan tanker. Oleh sebab itu pada surat 

tersebut saya tulis, berdasarkan pengalaman 

selama 40 tahun. Jadi dari tahun 1970 s.d. 2004 

kami menggunakan FSO sekitar 30 tahun, 

kemudian 2004 s.d. 2014 adalah FSO juga. Jadi 40 

tahun itu adalah jenisnya dan bukan spesifikasi 

dari kapal yang sedang dipakai. Hal itu saya 

tegaskan pada kalimat berikutnya bahwa 

spesifikasi teknis ini masih memberi kesempatan 

yang sama kepada para rekanan atau bidder yang 

akan menyediakan FSO yang sudah siap pakai 

atau pun yang masih memerlukan pekerjaan 
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konversi” (Vide BAP Terlapor I dalam Pemeriksaan 

Lanjutan angka 271 halaman 45). ---------------------  

 

“Tadi sudah saya jelaskan bahwa saya membantah 

spesifikasi teknis ini mengacu kepada kapal 

incumbent. Dalam surat saya tersebut menegaskan 

pilihannya hanya 1 dari 2 yaitu FSO atau tanker 

dan sudah saya jelaskan saya pilih FSO yang 

sudah terbukti selama 40 tahun. Dari 40 tahun, 

kapal incumbent pun belum 10 tahun pada saat 

itu.  Jadi sudah jelas sekali 40 tahun itu yaitu dari 

1970 sampai tahun 2011 saat surat ini ditulis” 

(Vide BAP Terlapor I dalam Pemeriksaan Lanjutan 

poin 271 halaman 45). -----------------------------------  

3. Bahwa dalam persidangan perkara a quo, Terlapor I 

pun menegaskan kapasitas tangki 750.000-

850.000 barrel pada 95% tidak dapat dikatakan 

merujuk kepada incumbent namun murni 

kebutuhan operasi CNOOC. Selengkapnya 

keterangan tersebut berbunyi sebagai berikut: ------  

“(Bahwa kapasitas 750.000-850.000 barrel hanya 

rentang tapi 95% kapasitas total tangki di luar 

sloptank adalah spesifikasi milik incumbent, apakah 

benar?) Tidak bisa dikatakan bahwa kami me-refer 

kepada incumbent, itu adalah murni kebutuhan 

operasi CNOOC. Kami bisa refer ke tender di 

lapangan lain (tetap dalam area CNOOC). Saat kami 

tender FSO Lentera Bangsa dan Federal II, juga 

pada 95%)” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Terlapor I angka 121 halaman 25). --------  

4. Bahwa dengan dilakukannya bantahan oleh 

Terlapor I tersebut di atas, maka selama 

pemeriksaan perkara a quo terbukti bahwa tidak 

pernah ada pengakuan dan/atau pembenaran dari 

Terlapor I terkait spesifikasi teknis tender yang 

diarahkan atau mengacu kepada Kapal Terlapor I, 
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sebagaimana disampaikan Investigator dalam LDP.  

Fakta persidangan membuktikan bahwa 

Investigator telah salah dalam menafsirkan dan 

memahami surat yang ditulis oleh Terlapor I.  

Fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa 

argumentasi dan dasar bukti yang dijadikan 

rujukan Investigator dalam menyusun LDP terbukti 

salah dan tidak berdasar. -------------------------------  

B.3. Tentang Ketersediaan Kapal -------------------------------------  

1. Bahwa dalam LDP Investigator telah menyatakan 

Terlapor I telah menghambat pelaku usaha untuk 

mengikuti tender karena kapal yang sesuai dengan 

spesifikasi teknis yang disyaratkan Terlapor I, 

khususnya kapasitas tangki sebesar 750.000-850.000 

barrel, dalam tender tidak tersedia di pasar (Vide LDP 

angka 11 poin 11.2.1 huruf I halaman 34). ---------------  

2. Bahwa fakta persidangan membuktikan, persyaratan 

teknis kapasitas tangki sebesar 750.000-850.000 

barrel pada 95% yang harus dipenuhi saat tahap 

penyerahan dokumen (on bid submission) terbukti 

tidak menghalangi pelaku usaha lain untuk mengikuti 

proses tender. Hal ini karena kapal dengan kapasitas 

tangki sebagaimana dimaksud tersedia di pasar dunia.  

Selengkapnya dapat diuraikan sebagaimana berikut: --  

2.1. Bahwa persyaratan mengenai kapasitas tangki 

yaitu 750.000-850.000 barrel pada 95% tidak 

dapat diasumsikan sebagai persyaratan yang 

mengarah kepada kapal FSO 114 milik Terlapor II, 

karena pada faktanya, Terlapor II bukan satu-

satunya peserta tender yang dapat menyediakan 

kapal dengan persyaratan yang diminta oleh 

Terlapor I. PT Buana Listya Tama, Tbk. 

menawarkan KM Texas Star dan lulus sampai 

tahap evaluasi komersial. ------------------------------  

2.2. Bahwa kapal dengan kapasitas tangki 750.000-

850.000 barrel pada 95% tersedia di pasaran 
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dunia, hal ini sebagaimana diterangkan oleh Ahli 

Johnson Williang Sutjipto, Saksi Agus Budiyanto, 

selengkapnya keterangan ahli dan saksi tersebut 

adalah sebagai berikut: ---------------------------------  

a. Ahli Johnson Williang Sutjipto--------------------  

Ahli menerangkan bahwa kapal dengan 

kapasitas tangki 750.000-850.000 barrel pada 

95% adalah kapal-kapal dengan kategori 

Panamax dan Aframax. Selengkapnya, 

keterangan ahli berbunyi sebagai berikut:------  

“... Jadi dari daftar ukuran kapal yang tadi 

saya berikan sebenarnya masih harus 

dikurangi lagi dengan kebutuhan kapal 

(utilities) seperti air, minyak, maupun slop tank 

dan lain sebagainya. Ukuran 750.000-850.000 

merupakan border line case di antara big 

aframax dengan smallest Suezmax (Vide BAP 

Sidang Pemeriksaan Lanjutan Johnson 

Williang Sutjipto angka 30 halaman 14). -------  

 

Saksi memberikan data saat pemeriksaan 

lanjutan dan menerangkan bahwa kategori 

kapal dengan menggunakan Flexible Market 

Scale terdiri dari: ------------------------------------  

a. Product tanker 10.000 DWT-60.000 DWT. -  

b. Handy Size 20.000 DWT-30.000 DWT. ------  

c. Handymax 45.000 DWT. ----------------------  

d. Panamax 60.000 DWT-80.000 DWT. --------  

e. Aframax 80.000 DWT-120.000 DWT. -------  

f. Suezmax 120.000 DWT-200.0000 DWT. ----  

g. VLCC 200.000 DWT-320.000 DWT. ---------  

h. ULCC 320.000 DWT-550.000 DWT. ---------  

 

Bahwa terkait satuan yang digunakan dalam 

data di atas, saksi menerangkan bahwa “dead-

weight tonnage” adalah daya apung suatu 

kapal bukan daya muat, karena daya apung 
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mencakup daya muat yang biasa dikatakan 

muatan cargo atau angkutannya. Deadweight 

= daya muat = muatan cargo tank + fuel oil + 

fresh water + beberapa macam lainnya  (Vide 

BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Johnson 

Williang Sutjipto angka 13 halaman 8). ---------  

 

“Menurut kalkulasi, 750.000 itu sekitar 

105.000 Ton dan 850.000 itu sekitar 112.000 

Ton atau 115.000 Ton sehingga secara logika 

sudah masuk ke Suezmax... untuk ukuran 

750.000-850.000 mungkin di antara 

perbatasan Aframax dan Suezmax” (Vide BAP 

Sidang Pemeriksaan Lanjutan Johnson 

Williang Sutjipto angka 29 halaman 13). -------  

b. Ahli Raja Oloan Saut Gurning menerangkan 

sebagai berikut: -------------------------------------  

“(Disebutkan bahwa terkait dengan 

persyaratan tangki 750.000-850.000 barrel 

adalah dari jenis kapal Aframax untuk FSO 

apakah ada jenis kapal lain yang dapat 

dijadikan FSO dengan persyaratan seperti itu?) 

Ada banyak kapal-kapal yang lain seperti 

Suezmax, tipe-tipe tanker” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Raja Oloan Saut 

Gurning angka 49 halaman 18).------------------  

c. Saksi Agus Budiyanto menerangkan sebagai 

berikut: -----------------------------------------------  

“Ya, dimungkinkan dari 98% ke 95%.  Untuk 

itu diberi range 750.000-850.000 barrel, 

karena ini kapal Aframax yang agak besar.  

Aframax normal 600.000 barrel sedangkan 

Suezmax sudah 900.000 barrel.  Kapal dalam 

range tersebut ada beberapa, dan seperti yang 

saya sampaikan tadi kapal yang satu dengan 

yang lain tidak ada yang persis sama, bahkan 
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sister ship meskipun gambarnya sama, tapi 

volumenya belum tentu exactly sama dan pasti 

ada bedanya (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Agus Budiyanto angka 74 halaman 

18). ----------------------------------------------------  

d. Saksi Yudik Totok dari PT Buana Listya Tama 

Tbk menerangkan sebagai berikut: --------------  

“Sebenarnya kapasitas 750.000 barrel ada di 

luar negeri, meskipun mungkin jumlahnya 

kurang banyak, karena kapasitas 750.000 

barrel hitungannya tanggung. Waktu itu 

pilihan yang utama adalah kapal Texas Star, 

partner di Singapura mengatakan kapal Texas 

Star ada sister ship, jadi sebenarnya ada 

subtitusi in case tidak dapat. Seandainya kita 

sudah ada PoA (power of attorney) tapi sudah 

terbeli pihak lain, bisa saja terjadi. Tentu atas 

approval client, jika tidak mendapat izin 

tentunya tidak bisa digunakan. Terkait 

750.000 barrel bisa jadi internal requirement 

client karena produksi perharinya” (Vide BAP 

Sidang Pemeriksaan Lanjutan PT Buana Listya 

Tama Tbk angka 34 halaman 12). ---------------  

2.3. Bahwa selain kapal FSO 114 dan KM Texas Star, 

ada faktanya, terdapat kapal lain yang memiliki 

kapasitas tangki 750.000-850.000 barrel pada 

95% yang tersedia di pasar dunia. Kapal dengan 

spesifikasi tersebut diantaranya: ---------------------  

a. Kapal Stena Arctica. --------------------------------  

b. Kapal Advantage Anthem. -------------------------  

c. Kapal Ligurian Sea. ---------------------------------  

d. Kapal Seamagic. -------------------------------------  

e. Kapal Minerva Libra. -------------------------------  

f. Dan kapal lainnya. ----------------------------------  

(Sumber: OCME-Oil Companies International 

Maritime Forum) (Vide Bukti Surat Terlapor I 
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berkode TI-3A, TI-3C, TI-3D, dan TI-3CE). ----------  

2.4. Bahwa dari data market inteligence yang Terlapor I 

temukan pada saat pengajuan usulan AFE, 

tersedia 3 (tiga) kapal yang memiliki kapasitas 

tangki sebesar 750.000-850.000 barrel pada 95%, 

yakni (Vide bukti Data 3 Kapal yang Disebutkan 

berada di Indonesia oleh Terlapor I): -----------------  

a. FSO CNOOC 114. -----------------------------------  

b. FSO Lentera Bangsa. -------------------------------  

c. FSO Arco Arjuna. -----------------------------------  

3. Bahwa merujuk pada uraian fakta-fakta persidangan 

tersebut di atas, telah terbukti bahwa keterangan 

saksi-saksi yang menyatakan tidak memiliki dan tidak 

menemukan kapal untuk disewa atau dibeli dengan 

spesifikasi yang diminta oleh Terlapor I sehingga 

memutuskan untuk tidak memasukkan dokumen 

penawaran dalam pelelangan adalah tidak berdasar 

dan mengada-ada. Faktanya kapal dengan kapasitas 

tangki sebesar 750.000-850.000 barrel tersedia di 

pasar dunia. Hal ini membuktikan bahwa dasar bukti 

yang dijadikan Investigator untuk menyusun LDP 

terbukti salah dan tidak berdasarkan fakta yang benar. 

B.4. Tentang Format Q88 ----------------------------------------------  

1. Bahwa dalam LDP Investigator pada intinya 

menjadikan Format Q88 sebagai dasar dan rujukan 

untuk menentukan bahwa standar kapasitas tangki 

yang wajar adalah 98%, sehingga persyaratan 

kapasitas tangki pada 95% dalam tender adalah tidak 

wajar dan sebagai bentuk tindakan Terlapor I yang 

mengarahkan spesifikasi teknis tender kepada kapal 

Terlapor II. Investigator pun berusaha mengarahkan 

Format Q88 sebagai standard resmi yang diatur dalam 

IMO sehingga patut untuk dijadikan dasar menyusun 

LDP (Vide LDP angka 5 huruf k halaman 17). ------------  

2. Bahwa terkait standard kapasitas tangki sebesar 98% 

pada Format Q88, selama persidangan pemeriksaan 
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lanjutan perkara a quo dilaksanakan, telah terbukti 

dan terungkap fakta-fakta persidangan sebagaimana 

berikut:----------------------------------------------------------  

2.1. Bahwa Form Q88 adalah standard form 

produk/output dari INTERTANKO (International 

Tanker Owner Association/asosiasi pemilik kapal 

tanker internasional) sebagai organisasi para 

pemilik tanker yang dibuat untuk memudahkan 

proses sewa/beli di antara sesama pelaku usaha 

di luar dunia tanker. Form Q88 bukan merupakan 

aturan resmi yang dikeluarkan oleh IMO, sehingga 

Q88 tidak dapat dijadikan acuan atau dasar 

untuk menentukan ada keterkaitannya satu sama 

lain dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun 

(Vide Bukti Surat Terlapor I TI-13A dan 13B “Form 

Q88 dan 40th INTERTANKO”). -------------------------  

2.2. Ahli Johnson Williang Sutjipto ------------------------  

Dalam persidangan menerangkan bahwa Formulir 

Q88 adalah formulir jadul yang dapat diisi oleh 

siapaun yang berkepentingan terhadap suatu 

kapal.  Selengkapnya kesaksian tersebut berbunyi 

sebagai berikut: ------------------------------------------  

“Formulir Q88 dalah formulir yang jadul.  

Formulir Q88  adalah satu standard yang dibuat 

oleh kawan-kawan supaya ada suatu persamaan 

persepsi. Perbedaan kapal dengan mobil adalah 

mobil punya standard yang rigid. Sedangkan 

kapal berbeda-beda sehingga dibuatlah satu 

formulir misalnya main engine-nya apa dan tinggal 

diisi saja.  Kolom-kolom yang dibuat oleh oil major 

untuk menyamakan satu persepsi sehingga ketika 

form Q88 dilihat maka dapat dilihat ukuran tanki 

sekian, kapasitas sekian, slop tank-nya berapa 

besar dan lain sebagainya, karakteristik kapal 

semua sudah ada disitu. Mohon maaf dibilang 

jadul karena di oil and gas, dahulu ada yang 
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namanya Common Marine Inspection Document 

(CMID) suatu standard pemeriksaan kapal dan 

sekarang namanya Offshore Vessel Inspection 

Database (OVID). Database ini dibuat oleh 

surveyor yang independen kemudian disimpan 

dalam satu database oleh satu pengelola.  

Sedangkan untuk Q88 dibuat oleh yang memiliki 

kapal atau operator yang membuat sendiri dan 

lain sebagainya tanpa ada ibaratnya yang 

memverifikasi spesifikasi kapal dibuat apakah ada 

kesalahan ketik atau data tidak dapat diklaim 

karena ada note-nya. Sehingga Q88 adalah 

dokumen yang dibuat oleh pemilik kapal atau 

operator kapal yang menceritakan tentang kapal 

tersebut.  Tidak ada independen surveyor ataupun 

badan klasifikasi ataupun flag state. Dokumen ini 

sebetulnya bukan dokumen mandatory” (Vide BAP 

Sidang Pemeriksaan Lanjutan Johnson Williang 

Sutjipto angka 49 halaman 19). ----------------------  

 

“Bisa ship owner, ship operator, ship management, 

jadi bukan dari Class. Makanya saya bilang agak 

jadul karena kevalidannya dipertayakan.  

Sedangkan OVID dikontrol dan ada database 

sehingga tidak bisa begitu saja mengatakan 

panjang kapan 250 besok bilang 200. Kalau Q88 

mungkin bisa saja karena tidak ada yang 

mengontrol dan bukan dokumen mandatory 

untuk kelayakan kapal” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Pemeriksaan Lanjutan Johnson 

Williang Sutjipto angka 51 halaman 20). ------------  

2.3. Ahli Sunaryo dalam persidangan menerangkan 

sebagai berikut: ------------------------------------------  

“Banyak dipakai secara internasional tetapi bukan 

aturan resmi dari badan internasional seperti 

International Marine Organization (IMO). Jadi 
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semacam asosiasi pemilik tanker. Saya tekankan 

sekali lagi, kalau tidak salah, saya tidak berani 

menyatakan persisnya tetapi pernah dengar dan 

tidak terlalu memahami hal itu” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Sunaryo angka 16 halaman 

7). ----------------------------------------------------------  

2.4. Saksi PT Armada Bumi Pratiwi Lines ----------------  

“Q88 merupakan suatu format yang ada dalam 

industri praktis dimana semua pemilik kapal 

mengisi” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan 

PT Armada Bumi Pratiwi Lines angka 233 

halaman 39). ---------------------------------------------  

2.5. Bahwa dengan melihat fakta-fakta persidangan 

sebagaimana di atas, telah terbukti hal-hal 

sebagai berikut: ------------------------------------------  

1. Format Q88 bukan merupakan standard resmi 

yang diatur dalam peraturan hukum laut dan 

juga bukan merupakan produk turunan dari 

IMO atau peraturan hukum terkait lainnya. ---  

2. Q88 adalah dokumen jadul. -----------------------  

3. Setiap data atau informasi yang tercantum 

dalam Form Q88 tidak dapat 

dipertanggungjawaban keakuratan dan 

validitas isinya karena dapat diisi oleh 

siapapun. ---------------------------------------------  

3. Bahwa hal di atas membuktikan Investigator 

melakukan kesalahan dan kecerobohan dalam 

menyusun LDP karena menjadikan Format Q88 

sebagai dasar dan rujukan untuk menentukan bahwa 

tindakan Terlapor I yang menentukan persyaratan 

tangki pada angka 95% adalah tidak umum dan 

merupakan tindakan yang mengarahkan spesifikasi 

teknis kepada Kapal Terlapor II. Dugaan Investigator 

terbukti tidak didasarkankan bukti yang benar, tidak 

disertai pengetahuan dan wawasan yang cukup serta 

menyeluruh, terkesan mengada-ada, dan tidak 
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berdasar pada hukum. ---------------------------------------  

B.5. Tentang Bendera Kapal -------------------------------------------  

1. Bahwa dalam LDP, Investigator menilai bahwa pasar 

tender a quo adalah terbatas pada kapal-kapal yang 

tersedia di Indonesia, dimana hal ini kemudian 

dijadikan dasar untuk menentukan bahwa spesifikasi 

teknis tender telah diarahkan kepada kapal Terlapor II 

karena di dalam negeri tidak tersedia kapal dengan 

spesifikasi yang diminta Terlapor I selain kapal FSO 

114 yang merupakan incumbent di Cinta Terminal 

(Vide LDP bagian 11 angka 11.2 poin 11.2.1 huruf i, j, 

k, dan I halaman 34). -----------------------------------------  

2. Bahwa selama pemeriksaan perkara a quo di KPPU, 

telah terbukti dan terungkap fakta-fakta sebagaimana 

berikut:----------------------------------------------------------  

2.1. Bahwa peserta tender tidak terbatas pada pelaku 

usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia.  

Pada saat tahapan penyerahan dokumen tender 

(on bid submission), peserta tender diperbolehkan 

mengajukan tanker walaupun tanker tersebut 

masih berbendera asing. Namun demikian, kapal 

tersebut harus diubah menjadi berbendera 

Indonesia pada saat dilakukan penyerahan FSO 

(on delivery). Hal ini untuk membuka peluang 

seluas-luasnya kepada seluruh peserta tender 

untuk dapat mengikuti tender (Vide Bukti Surat 

Terlapor I TI-5). ------------------------------------------  

2.2. Bahwa terkait dapat diikutsertakannya kapal 

berbendera asing saat tender juga dikuatkan oleh 

keterangan Ahli Johnson Williang Sutjipto, 

dimana setelah diperlihatkan syarat-syarat tender 

(annex 17) kepada Ahli bahwa dalam persyaratan 

tender a quo terkait persyaratan umur kapal 

sesuai dengan masukan INSA ke pemerintah, 

sementara untuk bendera kapal berarti saat kapal 

bendera asing, waktu dia mulai bekerja dia harus 
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berbendera Indonesia (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Johnson Williang Sutjipto 

angka 61 halaman 22 dan angka 63 halaman 23).  

2.3. Bahwa bukti para calon peserta tender dapat 

mengajukan kapal berbendera asing salah 

satunya dapat merujuk pada kapal MT Texas Star 

yang ditawarkan oleh PT Buana Listya Tama Tbk., 

dimana pada saat tahap pemasukan dokumen (on 

submission) kapal tersebut merupakan kapal 

berbendera asing. Oleh panitia tender, KM Texas 

Star pun dinyatakan lulus sampai tahap evaluasi 

komersial (Vide bukti Surat Lampiran SC-03B 

Bagian Kedua tentang Kronologis Pelaksanaan 

Tender Ulang angka 2 poin 1.2. tentang Evaluasi 

HEP (Harga Evaluasi Penawaran). --------------------  

2.4. Bahwa terkait pengajuan kapal KM Texas Star 

yang masih terikat kontrak dengan pihak lain di 

Laut Karibia, hal ini dikuatkan oleh keterangan 

Saksi Yudi dari PT Buana Listya Tama, Tbk yang 

pada persidangan menerangkan sebagai berikut: -  

“Kami ikuti seluruh proses tender, 1 tahap 2 

sampul jadi technical dan komersial bersama-

sama. Kami membaca technical requirement-nya 

bahwa kapasitas tangki 750.000-850.000 barrel.  

Biasanya jika ada tender kami mencoba 

memaksimalkan penggunaan kapal sendiri, 

karena kalau menggunakan kapal orang lain 

jatuhnya lebih mahal. Berhubung kapasitas yang 

dikehendaki 750.000 barrel (tahun pembuatan 

tidak ada batasan) maka kami berusaha mencari 

kapal sesuai tender requirement, kami mendapat 

kapal bernama Texas Star, posisinya ada di 

Amerika. Kami mendapatkan kapal tersebut dari 

teman-teman di Singapura. Mereka sepakat dan 

seperti biasa dalam tender ada power of attorney 

dari pemilik kapal kepada kami sehingga kami 
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mempunyai hak untuk menggunakan kapal ini 

dalam tender CNOOC” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Johnson Williang Sutjipto 

angka 20 halaman 9). ----------------------------------  

2.5. Bahwa terkait kapal MT Texas Star yang berada di 

luar Indonesia dan terikat kontrak dengan pihak 

lain, dalam proses dan untuk keperluan 

pelaksanaan tender, PT Buana Listya Tama, Tbk 

selaku peserta yang mendaftarkan kapal MT Texas 

Star memberikan kuasa kepada panitia tender 

untuk melakukan inspeksi. Hal ini sebagaimana 

surat PT Buana Listya Tama, Tbk Nomor 

038/BULL-OFSHR/IV/2015 tanggal 23 April 2015 

perihal MT Texas Star Current Position–Charter 

Hire of One (1) Unit Floating Storage Offloading for 

Cinta Terminal Tender Nomor PS2137135 dan 

surat Nomor 041/BULL-OFSHR/V/2015 tanggal 

04 Mei 2015 perihal Charter Hire of One (1) Unit 

Floating Storage Offloading for Cinta Terminal 

Tender Nomor PS2137135R. --------------------------  

2.6. Bahwa terkait dengan fakta terdapat kapal yang 

masih terikat kontrak dengan pihak lain, selama 

persidangan telah terbukti bahwa kapal tersebut 

dapat diikutsertakan dalam tender dengan 

ketentuan bahwa kapal harus tersedia pada 

tanggal yang telah ditentukan (on delivery). Hal ini 

dapat dilihat pada persyaratan tender yang 

tertulis “FSO Facility is Indonesian flagged on 

delivery” (Vide Bukti Surat Annex 17 FSO Scope of 

Work). -----------------------------------------------------  

2.7. Bahwa dalam proses tender FSO pada umumnya, 

para peserta tender diperkenankan mengajukan 

kapal yang masih terikat kontrak dengan pihak 

lain. Hal ini diantaranya dikuatkan oleh 

keterangan Saksi Agus Budiyanto dalam 

persidangan yang menyatakan bahwa kapal yang 
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masih terikat kontrak (kapal niaga) dapat 

diikutsertakan dalam tender. Selengkapnya 

keterangan saksi dapat dikutip sebagai berikut: ---  

“Sepengetahuan Saksi, pada saat on bid 

submission, bendera boleh dari mana saja, karena 

kalau ditetapkan bendera Indonesia, belum tentu 

kapalnya berada di Indonesia, hanya saja pada 

saat operasi nanti harus berbendera Indonesia (on 

delivery)” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan 

Ir. Agus Budiyanto angka 40 halaman 13). ---------  

3. Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian fakta 

sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti 

pernyataan dan dugaan Investigator dalam LDP adalah 

pasar tender a quo terbatas pada kapal-kapal yang 

berada di Indonesia adalah salah, tidak sesuai fakta 

dan menyesatkan. Fakta persidangan membuktikan 

kapal yang ditenderkan dalam perkara a quo tidak 

terbatas pada kapal-kapal yang terdapat di Indonesia, 

peserta tender memiliki kesempatan yang sama dan 

dapat mendaftarkan kapal berbendera asing atau 

Indonesia pada saat memasukkan dokumen tender (on 

bid submission).------------------------------------------------  

 

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 

terbukti secara meyakinkan bahwa tender perkara a 

quo telah dilaksanakan dengan membuka kesempatan 

yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya bagi pelaku 

usaha yang bermaksud mengikuti proses tender dan 

tidak terbatas pada kapal milik Terlapor II.---------------  

B.6. Tidak Ada Hambatan bagi Pelaku Usaha Mengikuti Tender 

A Quo ----------------------------------------------------------------  

1. Bahwa dalam LDP, Terlapor I diduga melanggar Pasal 

22 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena Investigator 

menilai bahwa persyaratan spesifikasi teknis yang 

dibuat dalam tender telah mengakibatkan pelaku 

usaha terhambat mengikuti tender karena tidak 
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memiliki dan tidak menemukan kapal untuk disewa 

dengan spesifikasi yang diminta oleh Terlapor I 

sehingga memutuskan untuk tidak memasukkan 

dokumen penawaran dalam pelelangan (Vide LDP 

bagian 11 angka 11.2 poin 11.2.1 huruf I halaman 34) . 

2. Bahwa untuk menentukan Para Terlapor telah 

melakukan Pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 

5 Tahun 1999, maka harus dilakukan analisis 

terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan 

tender perkara a quo, apakah pelaksanaan tender yang 

dilakukan Terlapor I telah menghambat persaingan 

usaha sehat atau tidak. Dalam rezim hukum 

persaingan usaha, hal ini dikenal dengan prinsip rule 

of reason, dimana untuk selengkapnya dapat Terlapor I 

jelaskan sebagai berikut: -------------------------------------  

2.1. Bahwa pendekatan rule of reason didefinisikan 

sebagai suatu tindakan atau kegiatan ekonomi 

tidak secara otomatis dapat dinyatakan bersalah 

apabila tidak berakibat pada terganggunya 

persaingan usaha. Untuk itu, dalam menyusun 

dan menegakkan kebijakan persaingan untuk 

menjaga perimbangan antara pemenuhan prinsip 

keadilan di satu sisi, dan prinsip kepastian 

hukum di lain sisi, dibutuhkan analisis yang 

cukup untuk dapat menarik kesimpulan apakah 

suatu perbuatan dikategorikan sebagai 

pelanggaran atau tidak. --------------------------------  

2.2. Bahwa “rule of reason” atau “de minimis rule” lebih 

memfokuskan kepada melihat akibat yang 

dimunculkan dari suatu perbuatan yang 

dilakukan. Pertimbangan atau argumentasi yang 

perlu dipertimbangkan antara lain adalah pada 

aspek ekonomi, keadilan, efisiensi, perlindungan 

terhadap golongan ekonomi tertentu, dan fairness. 

Kekurangmampuan dalam memahami data dan 

teori ekonomi, mengakibatkan serangkaian 
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keputusan yang kurang tepat dan tidak konsisten. 

2.3. Bahwa penegasan terkait penerapan prinsip rule 

of reason dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran 

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, dapat dilihat 

pada BAB IV angka 4.4. tentang Hal-hal yang 

Perlu Diperhatikan untuk Menganalisa Adanya 

Persekongkolan Tender dalam Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan 

dalam Tender yang menyatakan bahwa: ------------  

“Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan 

dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang 

bersifat rule of reason, yaitu bahwa suatu 

tindakan memerlukan pembuktian dalam 

menentukan telah terjadi pelanggaran terhadap 

persaingan usaha yang sehat. Untuk itu dalam 

persekongkolan tender, perlu diketahui apakah 

proses tender tersebut dilakukan dengan cara 

tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha.” ---------------------  

 

2.4. Bahwa dengan merujuk pada uraian sebagaimana 

di atas, sebelum menentukan apakah Para 

Terlapor telah melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 

Tahun 1999, maka harus dibuktikan bahwa 

dalam melaksanakan setiap tahapan tender, 

Terlapor I melakukan tindakan sebagai berikut: ---  

a. Tindakan tidak jujur; atau ------------------------  

b. Melawan hukum; atau -----------------------------  

c. Menghambat persaingan usaha. -----------------  

3. Bahwa selama pemeriksaan perkara a quo di KPPU 

telah terungkap dan terbukti pelaksanaan tender a quo 

telah dilakukan secara jujur, sesuai dengan hukum, 

dan tidak menyebabkan persaingan usaha yang tidak 

sehat, dimana salah satu buktinya adalah lolosnya 2 
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(dua) peserta tender hingga tahapan komersial. Untuk 

selengkapnya dapat Terlapor I uraikan fakta-fakta 

persidangan sebagaimana berikut: -------------------------  

a. Tender dilakukan secara transparan dan terbuka 

untuk umum ----------------------------------------------  

Bahwa proses pelaksanaan tender telah 

dilaksanakan secara transparan dan terbuka untuk 

umum. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal 

sebagaimana berikut: ------------------------------------  

i. Terlapor I mengumumkan dibukanya 

pendaftaran dan pelaksanaan tender di koran 

nasional (Kompas, Media Indonesia, dan 

Jakarta Post) dan situs resmi Terlapor I. --------  

ii. Terlapor I memberikan hak dan kesempatan 

yang sama kepada semua calon peserta 

dan/atau peserta tender dalam tahap pra-

kualifikasi maupun pelaksanaan tender. -------  

iii. Terlapor I memberikan informasi secara 

komprehensif kepada para calon peserta 

dan/atau peserta tender terkait lolos atau 

tidaknya dalam tahapan tender yang telah 

diikuti. ------------------------------------------------  

b. Tender dilakukan mengacu dan telah sesuai 

peraturan yang berlaku ----------------------------------  

Bahwa tender a quo, mulai dari proses 

perencanaan hingga pelaksanaan tender dan 

penentuan pemenang tender, telah dilakukan 

dengan mengacu dan sesuai peraturan hukum 

yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikuatkan oleh 

keterangan saksi-saksi sebagaimana berikut: -------  

1. Saksi Agus Budiyanto -------------------------------  

“(Apakah ada aturan yang wajib dipatuhi oleh 

SKK Migas dalam merumuskan suatu 

persyaratan atau spesifikasi kapal dalam 

tender?) Pertama yang dilihat oleh SKK Migas 

apakah kebutuhannya sudah sesuai dengan 
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kondisi di lapangan. Semua yang ada di kapal 

harus mengikuti aturan yang ada di pemerintah 

Indonesia dan juga internasional, IMO 

(International Maritime Organization) dalam hal 

ini untuk keselamatan kapal tersebut dan 

operasinya, serta aturan-aturan dan kaidah 

yang ada di SKK Migas mengenai keteknikan. --  

(Sejauh pemantauan maupun korespondensi 

yang dilakukan SKK Migas terkait tender ini, 

apakah spesifikasi kapalnya sudah sesuai 

dengan pedoman atau aturan-aturan tersebut?) 

Ya, sudah” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Agus Budiyanto angka 45 dan 47 

halaman 14). ------------------------------------------  

2. Saksi Febrian Ihsan ----------------------------------  

“(Dalam titik akhir tidak ada problem terhadap 

proses tender perkara a quo?) Sesuai usulan 

CNOOC sampai dengan dikeluarkan 

persetujuan hasil pelaksanaan tender, kami 

tidak melihat ada proses tender yang tidak 

sesuai dengan PTK” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Febrian Ihsan angka 39 

halaman 10). ------------------------------------------  

c. Tender tidak menghambat persaingan usaha --------  

1. Bahwa persyaratan terkait kapasitas tangki 

sebesar 750.000-850.000 barrels pada 95% 

kapasitas total tangki tidak menghambat pelaku 

usaha untuk mengikuti proses tender a quo. 

Hal ini karena kapal dengan kapasitas tersebut 

tersedia di pasaran (sebagaimana telah 

dijelaskan pada Bab II Subbab B.3.) dan peserta 

tender juga dapat melakukan perubahan 

kapasitas tangki kapalnya untuk disesuaikan 

dengan persyaratan tender yang ditentukan 

oleh Terlapor I. Hal ini sebagaimana dikuatkan 

oleh keterangan Ahli Johnson Williang Sutjipto 
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berikut: -------------------------------------------------  

“(Untuk mengubah inti prinsipnya adalah bisa. 

Intinya mengubah fungsi tangkinya ada 2 cara 

yaitu memperpanjang tetapi high cost atau 

dengan cara mengubah fungsi slop tank?) 

Mungkin ada satu lagi yang ketiga yaitu kalau 

kapalnya lebih besar, maka tinggal mematikan 

tangki saja atau tidak menggunakan tangki. 

Dalam hal ini, spesifikasinya dibatasi 750.000-

850.000 apabila memiliki kapal dengan ukuran 

1 juta barrel maka beberapa tangki akan 

ditutup. Saya anggap void saja. Apabila kapal 

lebih besar tentu tidak ada salahnya. Kalau 

saya lihat spesifikasi dalam tender, yang saya 

approach tadi adalah apabila kapalnya 

kekecilan. Kurang besar kemudian 

dipanjangkan atau diubah fungsinya. Atau cara 

lain adalah kapalnya dibesarkan saja misalnya 

Cinta Natomas atau Federal yang tinggal 

menutup tangki di-black-out” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Johnson Williang 

Sutjipto angka 75 halaman 25). -------------------  

 

“(Artinya persyaratan 750.000-850.000 bukan 

persyaratan yang sulit dipenuhi oleh penyedia 

kapal?) Logikanya demikian, kalau kapal besar 

maka tangki tinggal ditutup saja. Tetapi untuk 

persyaratan tender saya tidak jelas. Apakah tim 

tender menyetujui atau tidak. Secara logis 

kalau kapalnya bisa 1 juta barrel untuk 

memenuhi kebutuhan 850.000 barrel maka 

tutup 150.000. Logika teknisnya bisa tetapi 

consideran daripada tender tidak jelas” (Vide 

BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Johnson 

Williang Sutjipto angka 76 halaman 25). ---------  

 

“(Terlapor I ingin mengonfirmasi jawaban 
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Saudara Ahli yang menyatakan bahwa 750.000-

850.000 bukan menjadi suatu hambatan. Benar 

demikian?) Saya melihat bahwa spesifikasi atau 

persyaratan 750.000-850.000 adalah dari 

pemberi pekerjaan maka berarti peserta tender 

harus mencari kapal yang lebih besar 

dikecilkan, kapal lebih besar dikecilkan, atau 

kapal yang sama persis” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Johnson Williang 

Sutjipto angka 82 halaman 26). -------------------  

 

“(Apakah 95% merupakan hambatan? Padahal 

peserta menyatakan bahwa 750.000-850.000 

bukanlah hambatan?) 95% dan 98% adalah hak 

prerogratif pemilik pekerjaan karena mau 

aman, buffer, atau cushion. Sama seperti 

sloptank apabila pemilik pekerjaan tetap tidak 

mau slop tank dicampur jadi cargo tank itu 

adalah hak pemilik pekerjaan karena 

menempatkan cushion-nya lebih tebal” (Vide 

BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Johnson 

Williang Sutjipto angka 84 halaman 26). ---------  

2. Bahwa dalam tahap pra-kualifikasi tender a 

quo, terdapat9 (sembilan) calon pesertatender 

yang memasukkan dokumen pra-kualifikasi, 

yakni PT Sillo Maritime Perdana, PT Armada 

Bumi Pratiwi Lines, PT Pelayaran Tamarin 

Samudera, Konsorsium PT Pelayaran Sumatera 

Wahana Perkasa dan PT Tirta Jaya Segara, 

Konsorsium PT Adnyana dan PT Arah Prana 

Asia Pacific, PT Pertamina (Persero), PT Buana 

Listya Tama, Tbk., PT Duta Marine. ---------------  

3. Bahwa dari 9 (Sembilan) peserta tersebut yang 

lolos adalah 4 (empat) peserta, sementara 5 

(lima) peserta dinyatakan tidak lolos karena 

alasan berikut: ----------------------------------------  
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a. PT Pelayaran Tamarin Samudra ---------------  

 Tidak lolos karena calon peserta tidak 

memenuhi persyaratan berupa bukti 

kepemilikan FSO atau MOU dengan Pemilik 

FSO dan pengalaman kontrak yang diminta.  

b. Konsorsium PT Pelayaran Sumatra Wahana 

Perkasa dan PT Tirta Jaya Segara -----  Tidak 

lolos karena pemimpin konsorsium (in casu 

PT Pelayaran Sumatera Wahana) tidak 

memiliki pengalaman kontrak yang diminta. 

Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi 

pada persidangan pemeriksaan 

pendahuluan a quo (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Konsorsium PT 

Pelayaran Sumatra Wahana Perkasa dan PT 

Tirta Jaya Segara angka 47 dan 48 halaman 

11). -------------------------------------------------  

c. Konsorsium PT Adnyana dan PT Arah Prana 

Asia Pacific. ---------------------------------------  

 Tidak lolos karena pemimpin konsorsium 

tidak memiliki pengalaman kontrak yang 

dipersyaratkan. -----------------------------------  

d. PT Pertamina Trans Kontinental---------------  

 Tidak lolos karena alasan: 1) tidak 

memenuhi persyaratan berupa bukti 

kepemilikan FSO atau MOU dengan Pemilik 

FSO, 2) tidak menyerahkan pengalaman 

kontrak yang diminta, 3) Surat Keterangan 

Domisili sudah daluarsa, 4) Tidak 

mengirimkan CV Direksi, 5) Tidak 

mengirimkan struktur organisasi detail, 6) 

Tidak mengirimkan bukti pendukung untuk 

Perhitungan Kemampuan Dasar, 7) Tidak 

mengirimkan Surat Pendukung Keuangan 

dari Bank dengan jumlah yang dimintakan 

dalam Dokumen PQ, 8) Tidak mengirimkan 
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bukti pembayaran pajak SPT 1771, dan 9) 

Surat Pernyataan yang dikirimkan dari Local 

Component Commitment tidak sesuai dengan 

persyaratan yang diminta dalam Kuesioner 

PQ. --------------------------------------------------  

e. PT Duta Marine -----------------------------------  

 Tidak lolos karena calon peserta tidak 

memiliki pengalaman kontrak yang diminta. 

Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi PT 

Duta Marine pada persidangan, dimana 

saksi menerangkan bahwa alasan PT Duta 

Marine adalah karena “not meet the 

requirement of contract experience” (Vide BAP 

Sidang Pemeriksaan Lanjutan PT Duta 

Marine angka 33 halaman 10). ----------------  

4. Bahwa untuk tahapan pelaksanaan lelang, 

Terlapor I telah mengirimkan undangan kepada 

4 (empat) peserta yang telah dinyatakan lolos 

tahap pra-kualifikasi dan seluruh peserta 

tercatat mengambil dokumen tender, namun 

hingga batas akhir pemasukan dokumen lelang 

tanggal 11 Maret 2015 hanya terdapat 2 (dua) 

peserta yang memasukkan dokumen 

penawaran. --------------------------------------------  

5. Bahwa karena hanya terdapat 2 (dua) peserta 

yang memasukkan dokumen penawaran, maka 

pada 13 Maret Terlapor I kembali mengirimkan 

undangan pemasukkan lelang ulang kepada 4 

(empat) peserta tersebut, namun hingga batas 

akhir pemasukan dokumen penawaran hanya 2 

(dua) peserta yang kembali memasukkan 

dokumen penawaran untuk lelang ulang. --------  

6. Bahwa meski hanya terdapat 2 (dua) peserta 

tender, pelaksanaan tahapan penawaran 

komersial yang diikuti oleh PT Buana Listya 

Tama, Tbk dan PT Sillo Maritime Perdana 
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(kurang dari tiga peserta) tetap dilaksanakan 

Terlapor I dengan merujuk pada ketentuan Bab 

XI angka 20 poin 20.1 PTK 007 yang 

menyatakan bahwa: ----------------------------------  

“Dalam hal pelelangan ulang mengalami 

kegagalan, maka proses Tender dapat 

dilanjutkan dengan kondisi sebagai berikut: 

Apabila Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar 

atau yang mengambil dokumen penilaian 

kualifikasi atau yang menyampaikan dokumen 

penilaian kualifikasi atau yang lulus penilaian 

kualifikasi atau yang mengambil Dokumen 

Tender atau yang menghadiri rapat penjelasan 

atau yang menyampaikan dokumen penawaran, 

jumlahnya kurang dari tiga, maka Panitia 

Tender melakukan tahapan Tender 

selanjutnya.” ------------------------------------------  

7. Bahwa pelaksanaan tender ulang yang diikuti 

oleh 2 (dua) orang peserta merupakan hal yang 

wajar dan umum terjadi dalam industri minyak 

dan gas bumi di Indonesia serta tidak 

melanggar hukum. -----------------------------------  

8. Bahwa selama persidangan perkara a quo 

dilaksanakan, telah terbukti bahwa alasan PT 

Pertamina (Persero) dan PT Armada Bumi 

Pratiwi Lines adalah bukan karena tidak 

memiliki atau menemukan kapal dengan 

kapasitas sebagaimana disyaratkan, namun 

karena alasan sebagai berikut: ---------------------  

a. PT Pertamina (Persero) --------------------------  

 Peserta mengundurkan diri karena alasan 

teknis secara internal, khususnya terkait 

ketersediaan kapal milik perusahaan yang 

lebih diutamakan untuk kepentingan 

operasi PT Pertamina (Persero), Saksi pun 

menemukan ketersediaan kapal dengan 
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kapasitas yang diminta dalam tender a quo. 

Hal ini membuktikan bahwa PT Pertamina 

(Persero) tidak terhambat untuk mengikuti 

proses tender karena spesifikasi teknis yang 

dipersyaratkan. Selengkapnya keterangan 

yang disampaikan pada persidangan adalah 

sebagaimana berikut: ---------------------------  

 “Kemudian Pertamina dinyatakan lulus pra-

kualifikasi namun pada tahapan tertentu, 

Pertamina mengundurkan diri dengan 

mengirimkan surat bahwa Pertamina tidak 

dapat mengikuti tender tersebut karena 

alasan teknis secara internal. Beberapa 

alasan yang kami miliki pada waktu itu 

setelah dilakukan analisa adalah avaibility 

kapal Pertamina. Seperti diketahui, kapal 

Pertamina selain digunakan untuk men-

generate revenue tapi misi utamanya adalah 

menjamin distribusi minyak tidak boleh 

putus. Jadi Pertamina pada posisi dilema 

pada saat itu, bahwa kapal ini setelah 

masanya habis (yang sedang dikontrak 

CNOOC) sudah direncanakan untuk 

kembali ke dalam operasi domestik yaitu 

akan digunakan untuk kapal mobile” (Vide 

BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan PT 

Pertamina (Persero) angka 13 halaman 7). --  

 

 “…Kapal dengan nominasi 95% di 750.000-

850.000 barrel ada dan dapat dicari di 

market atau di-plot. Di buku tanker ada 

beberapa akan tetapi ada kapal yang 

posisinya berada jauh dari Indonesia atau 

sedang dalam posisi digunakan atau di-

charter dengan pihak lain” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan PT Pertamina 
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(Persero) angka 116 halaman 21). -------------  

 “(Saat itu kapal yang sesuai dengan 

spesifikasi di pasaran internasional maupun 

domestik ada berapa jumlahnya dan 

memiliki peluang untuk disewa dalam 

pekerjaaan ini?) Setahu saya ada 1 (satu) 

kapal dari luar bersedia, existing dan 

sanggup yaitu FSO CNOOC 114” (Vide BAP 

Sidang Pemeriksaan Lanjutan PT Pertamina 

(Persero) angka 117 halaman 21). -------------  

b. PT Armada Bumi Pratiwi Lines ----------------  

 Bahwa dalam persidangan saksi 

menyatakan kapal dengan kapasitas tangki 

sebesar 750.000-850.000 barrel mungkin 

tidak tersedia di Indonesia namun tersedia 

di market luar Indonesia. Kemudian untuk 

kepentingan tender a quo saksi tidak 

mencari kapal dengan kapasitas tersebut 

secara serius. Hal ini dapat dilihat dari 

metode pencarian yang dilakukan saksi 

yang hanya menanyakan kepada broker 

yang tidak di-hire di mana hal tersebut 

membuktikan bahwa proses pencarian yang 

dilakukan oleh PT Armada Bumi Pratiwi 

Lines masih prematur dan tidak dapat 

dijadikan dasar untuk menilai bahwa PT 

Armada Bumi Pratiwi Lines tidak 

menemukan kapal yang dipersyaratkan. 

Selengkapnya keterangan tersebut adalah 

sebagai berikut: ----------------------------------  

 “Karena untuk 750.000-850.000 barrel, 

jumlah populasi kapal di dunia karena 

alasan desain tidak standard maka sedikit 

jumlahnya. Di Indonesia mungkin tidak 

tersedia dan di market luar mungkin ada 

tetapi terbatas” (Vide BAP Sidang 
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Pemeriksaan Lanjutan PT Armada Bumi 

Pratiwi Lines angka 21 halaman 9).-----------  

 

 “Akan saya jelaskan bahwa maksud saya 

istilahnya bukan hire tapi mencari. Jadi 

belum hire. Nanti pada saat transaksi 

berakhir baru broker mendapat success fee 

tetapi pada saat ini PT Armada Bumi Pratiwi 

Lines hanya bertanya” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan PT Armada Bumi 

Pratiwi Lines angka 182 halaman 32). -------  

9. Bahwa selama tender dilaksanakan tidak 

pernah sekalipun ada sanggahan atau 

keberatan dari para calon peserta dan/atau 

peserta tender terkait persyaratan yang 

ditentukan. Hal ini dikuatkan oleh keterangan 

saksi SKK Migas sebagaimana berikut: -----------  

“(Tidak ada sanggahan?) Ya, tidak ada 

sanggahan terhadap kasus tender yang 

dilakukan” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan SKK Migas angka 93 halaman 24) --  

10. Bahwa selain itu, salah satu dasar yang 

digunakan oleh Investigator untuk menilai 

bahwa telah tender a quo telah mengakibatkan 

persaingan usaha tidak sehat adalah 

keterangan salah satu saksi pada tahap 

penyidikan yang pada intinya menyatakan 

bahwa boiler yang dipersyaratkan dalam lelang 

a quo adalah 2 unit boiler triple burner dan 

perusahaan Saksi telah memenuhi persyaratan 

tersebut dalam Kapal Fortune Villa yang Saksi 

tawarkan kepada Terlapor I (Halaman 26 huruf 

h LDP). Terhadap hal tersebut, selama 

pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan telah 

terbukti hal-hal berikut: ----------------------------  

a. Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan 
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bahwa Kapal Fortune Villa mempunyai triple 

fuel system boiler sebagaimana 

dipersyaratkan dalam RKS adalah tidak 

benar/patut diduga merupakan keterangan 

palsu. Faktanya pada saat tender dalam 

perkara a quo dilakukan, Fortune Villa 

sedang digunakan sebagai TST oleh Terlapor 

I, sehingga Terlapor I mengetahui secara 

pasti spesifikasi kapal Fortune Villa. Hal ini 

ditegaskan oleh Saksi Peter Utomo dari PT 

Armada Bumi Pertiwi Lines yang 

menyatakan bahwa bahan bakar kapal 

Fortune Villa adalah fuel oil. -------------------  

b. Bahwa PT Armada Bumi Pertiwi Lines 

sebagai pemilik kapal Fortune Villa 

membantah pernyataan saksi sebagaimana 

tercantum dalam LDP dan menegaskan 

bahwa kapal Fortune Villa tidak pernah 

ditawarkan dalam kasus a quokarena pihak 

pemilik kapal merasa tidak memenuhi 

persyaratan tender yang ditentukan. ---------  

4. Bahwa merujuk pada seluruh uraian fakta-fakta dan 

dasar hukum sebagaimana di atas, selama 

persidangan perkara a quo dilaksanakan tidak terbukti 

bahwa pelaksanakan tender a quo telah menghambat 

atau menghalangi pelaku usaha lain untuk mengikuti 

tender. Hal ini berdasarkan pada fakta sebagai berikut: 

a. Bahwa proses pelaksanaan tender telah 

dilaksanakan secara transparan, dan membuka 

kesempatan yang seluas-luasnya bagi pelaku 

usaha untuk mengikuti tender. ------------------------  

b. Bahwa proses tender a quo, mulai dari proses 

perencanaan hingga pelaksanaan tender dan 

penentuan pemenang tender, telah dilakukan 

dengan mengacu dan sesuai peraturan hukum 

yang berlaku di Indonesia. ------------------------------  
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c. Selama proses pra-kualifikasi hingga tahap 

pelaksanaan tender, peserta yang tidak 

memasukkan dokumen penawaran bukan 

dikarenakan alasan tidak memiliki atau 

menemukan kapal dengan kapasitas tangki 

sebagaimana dipersyaratkan. ---------------------------  

d. PT Pertamina (Persero) terbukti tidak terhambat 

untuk mengikuti proses tender, namun terkait 

ketersediaan kapal lebih diutamakan kepentingan 

internal. ----------------------------------------------------  

e. Bahwa PT Armada Bumi Pratiwi Lines meyakini 

ketersediaan kapal dengan kapasitas yang 

dipersyaratkan di pasaran dunia namun proses 

pencarian yang dilakukan masih premature 

sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai 

bahwa PT Armada Bumi Pratiwi Lines tidak 

menemukan kapal yang dipersyaratkan. -------------  

C. Dugaan Memfasilitasi dengan Addendum Kontrak ------------------  

Bahwa dalam LDP, Terlapor I diduga melakukan pelanggaran 

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena Investigator menilai 

bahwa Terlapor I telah secara sengaja memfasilitasi Terlapor II 

terkait persyaratan teknis Triple Fuel Burner (dalam LDP disebut 

Triple Firing System Boiler), dimana hal ini dinilai telah 

membuktikan adanya “persekongkolan” antara Terlapor I dan 

Terlapor II dalam tender a quo (vide LDP bagian 11 angka 11.2 

poin 11.2.2 hal 34 s.d. 36). ----------------------------------------------  

 

Investigator mendasarkan dugaannya sebagaimana tersebut 

pada persyaratan tender berupa 2 (dua) unit triple fuel system 

boilers, di mana 1 unit untuk sehari-hari dan lainnya untuk 

cadangan (back up). Hal tersebut berdasarkan bukti-bukti 

berikut: ---------------------------------------------------------------------  

1. RFP: Envelope 1-Administration and Technical Proposal, poin 

1.3. Exhibit A–General Scope of Work, Exhibit A1 tentang 

Scope of Work of FSO, Article 5 tentang FSO Facility, Article 

5.1. General, Article 5.1.4 Upgrade Work poin 44. ---------------  
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2. Jawaban Terlapor I atas pertanyaan Terlapor II dalam tahap 

klarifikasi. --------------------------------------------------------------  

3. Terlapor I dan Terlapor II telah mengakui bahwa triple fuel 

system boiler yang dapat disediakan oleh Terlapor II pada 

FSO 114 hanyalah 1 unit. -------------------------------------------  

4. Terlapor I tetap meloloskan Terlapor II dalam proses evaluasi 

teknis dan menjadikan Terlapor II sebagai pemenang 

pelelangan. -------------------------------------------------------------  

5. Minute of Meeting for Bid Evaluation Administration and 

Technical, di mana pada kolom penilaian tersebut Terlapor I 

memberikan penilaian “Pass” bagi Terlapor II. -------------------  

 

Bahwa terkait dugaan Investigator bahwa Terlapor I telah secara 

sengaja memfasilitasi Terlapor II selama proses tender a quo dan 

hal-hal yang mendasarinya sebagaimana tersebut di atas, 

selama pemeriksaan perkara a quo di KPPU, tidak ada satupun 

fakta persidangan dan bukti yang memperkuat dugaan tersebut. 

Hal ini dapat Terlapor I uraikan dalam penjelasan sebagaimana 

berikut: ---------------------------------------------------------------------  

C.1.  Terkait Triple Fuel System Boiler ----------------------------------  

1. Bahwa “Boilers” adalah jantung dari suatu FSO karena 

boiler merupakan sumber tenaga listrik dalam suatu 

FSO. Keberadaan boiler dalam suatu FSO merupakan 

komponen penting karena kebanyakan minyak di 

Indonesia bersifat seperti lilin (waxy) sehingga butuh 

untuk dipanasi agar minyak meleleh sebelum dijual. 

Sumber panas dan tenaga untuk memanaskan minyak 

tersebut adalah berasal dari boiler. ------------------------  

2. Bahwa hal tersebut di atas dikuatkan oleh keterangan 

dan penjelasan Ahli Johnson Williang Sutjipto, dimana 

di depan persidangan ahli menerangkan sebagaimana 

berikut:----------------------------------------------------------  

“Salah satu jantungnya FSO adalah boiler karena 

kebanyakan minyak di Indonesia banyak lilinnya. 

Sudah ada kejadian di Indonesia, 1 (satu) tangki penuh 

dengan minyak yang membeku karena masalah boiler. 
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Kalau boiler tidak dapat memanasi sesuai dengan 

spesifikasi, karena FSO cenderung berhenti maka 

minyak akan mengendap. Berbeda dengan tanker yang 

berjalan. Salah satu challenge dalam membuat FSO 

bagus adalah memiliki boiler yang baik” (Vide BAP 

Sidang Pemeriksaan Lanjutan Johnson Williang 

Sutjipto angka 44 halaman 18). ----------------------------  

3. Bahwa dalam tender a quo, “boiler” yang disepakati 

untuk dilakukan tender adalah berbentuk “triple fuel 

system boiler”, dimana bentuk boiler tersebut sumber 

pembakarannya dapat berasal dari 3 (tiga) jenis, yakni 

solar, minyak mentah, dan gas. Selain triple fuel 

system boiler, dalam suatu FSO juga dikenal 

keberadaan dual fuel system boiler, yakni:----------------  

a. Triple fuel system boiler adalah boiler dengan 

sumber bahan bakar yang digunakan ada 3 (tiga) 

jenis pilihan yaitu solar, minyak mentah (crude oil), 

atau gas. ----------------------------------------------------  

b. Dual fuel system boiler adalah boiler dengan sumber 

bahan bakar yang digunakan ada 2 (dua) jenis 

pilihan yaitu solar dan minyak mentah (crude oil). --  

 

Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Saksi 

Agus Budiyanto yang menjelaskan bahwa: ---------------  

“Triple fuel burner sebenarnya adalah bahan bakar 

untuk membakar boiler. Bahan bakar untuk 

membakar boiler bisa menggunakan MFO, crude 

minyak atapun gas. Kenapa harus triple, kapal tanker 

umumnya hanya 1, pakai MFO (Marine Fuel Oil) saja 

untuk membakar boiler sehingga uap boiler bisa 

digunakan untuk penggerak kebutuhan di sana, baik 

pompa, elektrik, dsb” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Agus Budiyanto angka 43 halaman 13). -------  

4. Bahwa alasan pemilihan untuk melakukan tender 

boiler berbentuk triple fuel system boiler adalah 

semata-mata karena alasan efisiensi. Hal mana 
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dikarenakan dalam aktivitas produksi Terlapor I 

dihasilkan “gas buang”, daripada gas tersebut dibuang 

secara cuma-cuma maka diputuskan untuk 

memanfaatkan gas buang tersebut sebagai sumber 

tenaga boiler, sehingga hal ini memberikan 

keuntungan bagi aktivitas operasional Terlapor I. Hal 

ini dikuatkan oleh keterangan saksi dan Terlapor I 

selama persidangan, sebagai berikut: ---------------------  

a. Saksi Agus Budiyanto ------------------------------------  

“…Triple ini sebenarnya untuk mengefisiensikan 

operasi di lapangan. Kenapa harus gas, karena 

dalam operasi CNOOC juga memproduksi gas, di 

mana gas selama ini dibakar di flaring. Dari pada 

hanya membakar saja, gas bisa digunakan untuk 

pembakar boiler. Apabila ada masalah dengan gas 

akan digunakan bahan bakar minyak mentah 

(Cinta Crude Oil) ataupun MFO, tapi dilihat lagi 

mana yang lebih murah di market. Jika ternyata 

MFO lebih murah maka MFO dahulu yang dibakar. 

Kita mencari keekonomian operasi, mana yang 

paling murah untuk bahan bakar boiler tersebut” 

(Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Ir. Agus 

Budiyanto angka 43 halaman 13). ---------------------  

b. Saksi Hendratmi Susilowati -----------------------------  

“Karena CNOOC termasuk produsen gas (ada gas 

yang tersedia di lapangan) dan saat itu harga BBM 

(Bahan Bakar Minyak) relatif tinggi, ketika dihitung 

menggunakan gas akan lebih ekonomis akhirnya 

diputuskan menggunakan triple burner untuk 

mengambil gas yang sudah ada di lapangan 

CNOOC untuk menghemat penggunaan BBM” (Vide 

BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Hendratmi 

Susilowati angka 55 halaman 15). ---------------------  

c. Terlapor I ---------------------------------------------------  

“Lebih kepada komersial, kami punya gas yang 

dibuang, jika dimanfaatkan akan menghemat 
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biaya. Jika tidak pakai gas maka harus pakai solar 

atau harus membakar crude oil, jadi berkurang 

profitnya. Jadi kalau bisa memanfaatan gas maka 

FSO akan sangat efisien, tidak perlu keluar uang 

untuk boiler” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Terlapor I angka 113 halaman 24). --------  

5. Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian dan fakta 

sebagaimana di atas, maka telah terbukti tujuan 

utama disyaratkan boiler dalam bentuk triple fuel 

system dalam tender a quo adalah sepenuhnya karena 

alasan “efisiensi”, yakni karena dalam proses produksi 

Terlapor I menghasilkan gas buang dan dapat 

digunakan untuk sumber tenaga boiler.-------------------  

C.2. Syarat 2 (Dua) Unit Triple System Boiler ------------------------  

1. Bahwa alasan utama Terlapor I membutuhkan triple 

fuel system boiler sebanyak 2 (dua) unit adalah karena 

terkait kebutuhan cadangan (back-up) boiler dari FSO 

selama beroperasi. Dengan 2 (dua) unit boiler, maka 1 

(satu) boiler digunakan untuk beroperasi, sementara 1 

(satu) boiler digunakan sebagai cadangan (back-up) 

(Vide BAP Terlapor I dalam Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 09 Agustus 2017). -----------------------------------  

2. Bahwa karena alasan tersebut di atas, maka dalam 

persyaratan tender ditegaskan bahwa kebutuhan 2 

(dua) unit adalah untuk kebutuhan harian dan back 

up, sebagaimana hal ini dituangkan dalam RFP: 

Envelope 1-Administration and Technical Proposal, poin 

1.3. Exhibit A–General Scope of Work, Exhibit A1 tentang 

Scope of Work of FSO, Article 5 tentang FSO Facility, 

Article 5.1. General, Article 5.1.4 Upgrade Work poin 44 

dan Jawaban Terlapor I atas pertanyaan Terlapor II 

dalam tahap klarifikasi. --------------------------------------  

3. Bahwa penentuan jumlah boiler yang akan dilakukan 

dalam suatu tender sepenuhnya menjadi wewenang 

perusahaan. Hal ini sebagaimana diterangkan dan 

dijelaskan oleh Ahli Johnson Williang Sutjipto, dimana 
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ketarangan Ahli adalah sebagai berikut: ------------------  

“Sekali lagi bahwa FSO disesuaikan dengan keinginan 

perusahaan minyak. Apabila pemilik minyak merasa 

satu boiler tidak cukup karena takut ada bahaya maka 

bisa diminta dua. Sesuatu yang common karena 

tergantung specification and appetite for safety” (Vide 

BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Johnson Williang 

Sutjipto angka 47 halaman 19). ----------------------------  

4. Bahwa syarat 2 (dua) unit boilers harus dipenuhi para 

peserta tender pada tahap penyerahan FSO (on 

delivery) dan bukan pada tahap penyerahan dokumen 

tender (on bid submission). Hal ini dapat dilihat pada 

persyaratan tender yang tertulis. Pada saat tahapan 

penyerahan dokumen (on bid submission), para peserta 

tender hanya dipersyaratkan untuk menyerahan “surat 

pernyataan” kesanggupan untuk menyediakan 2 (dua) 

unit Triple Fuel System Boiler saat FSO diserahkan 

kepada Terlapor I (on delivery). Selengkapnya 

persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: ------------  

“A statement letter from Boiler manufacturer for Triple 

fuel Boiler burner systems or a supporting letter from a 

reputable boiler manufacturer stating the suitability of 

converting the existing boiler onboard the proposed 

Tanker or FSO or provide a support letter from a boiler 

manufacturer to supply new deck mounted boilers, fitted 

with triple firing burner systems, which shall be stated 

with a delivery time for supplying and installation during 

conversion of the proposed Tanker or FSO” (Vide Minutes 

of Meeting for Bid Evalution-Administration and 

Technical (Two Envelope System) Tabel II Nomor 10). ----  

5. Bahwa terkait dipersyaratkannya penyerahan surat 

pernyataan dalam tahap pemasukan dokumen, 

Terlapor I telah menegaskan bahwa persyaratan teknis 

terkait triple fuel system boilers pada tahap penyerahan 

dokumen yang diminta adalah pernyataan 

kesanggupan untuk menyediakan 2 (dua) triple burner 
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pada saat penyerahan FSO (on delivery), dimana 

persyaratan tersebut dipenuhi oleh PT Sillo Maritime 

Perdana (in casu Terlapor II) dan PT Buana Listya 

Tama, Tbk yang mengirimkan statement letter tersebut 

sehingga keduanya lolos technical (Vide Bukti surat 

Terlapor I T-6, bukti surat Letter of Commitment PT 

Sillo Maritime Perdana tanggal 27 Maret 2015 dan 

bukti surat Supporting Letter for Triple Fuel Boiler 

Burner Charter Hire of One (1) Unit Floating Storage of 

Loading for Cinta Terminal at CNOOC SES Ltd. Tender 

Nomor PS2137135R yang dikeluarkan oleh PT Aalborg 

Industri Indonesia). Apabila Terlapor I mensyaratkan 

adanya triple burner pada saat penyerahan dokumen 

(on bid submission) justru menghambat persaingan 

dalam tender a quo. -------------------------------------------  

6. Bahwa alasan penilaian “Pass” yang diberikan Terlapor 

I kepada Terlapor II pada dokumen evaluasi tender dan 

technical adalah karena PT Sillo Maritime Perdana (in 

casu Terlapor II) menyerahkan statement letterpada 

tahap penyerahan dokumen tender sebagaimana 

tersebut di atas. Hal ini sama dengan penilaian yang 

diberikan oleh Terlapor I kepada PT Buana Listya 

Tama, Tbk. Kedua peserta tender tersebut telah 

memenuhi persyaratan tender berupa menyerahkan 

statement letter untuk memenuhi 2 (dua) unit triple fuel 

system boilers pada tahap penyerahan FSO. Hal ini 

sebagaimana keterangan Terlapor I pada persidangan 

sebagai berikut: ------------------------------------------------  

“Persyaratan teknisnya meminta statement letter 

kesanggupan untuk memenuhi triple fuel system 2 

boiler pada saat delivery. Kedua peserta memasukkan 

statement letter yaitu PT Sillo Maritime Perdana dan PT 

Buana Listya Tama, oleh karena mereka benar 

memasukkan statement letter maka mereka pass di 

tender ini” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan 

Terlapor I angka 285 halaman 47). -------------------------  
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7. Bahwa karena persyaratan 2 (dua) unit triple fuel 

system boiler harus dipenuhi on delivery maka pada 

saat bid submission, Terlapor I tidak bisa melakukan 

inspeksi dan memastikan bahwa peserta tender telah 

memenuhi persyaratan tersebut. Penentuan apakah 

persyaratan triple fuel system boiler pada saat 

pemasukan dokumen tender (on bid submission) hanya 

dilihat dari keberadaan surat pernyataan kesanggupan 

untuk memenuhi 2 (dua) unit triple fuel system boiler. 

Hal ini disampaikan oleh Terlapor I pada persidangan 

sebagaimana berikut: -----------------------------------------  

“Statement letter menyatakan barang tersedia saat 

delivery, jadi jika sebelumnya melakukan cek fisik 

padahal barang tersebut belum ada, kami tidak bisa 

mendiskualifikasi karena memang yang kami 

persyaratkan adalah pada saat delivery. Jadi apapun 

persyaratan yang kami minta pada saat delivery dan 

ketika kami cek pada saat awal itu dia tidak bisa men-

submit/membuktikan barangnya ada, kami tidak bisa 

berbuat apa pun. Karena yang kami cek adalah pada 

saat delivery, barangnya ada atau tidak” (Vide BAP 

Sidang Pemeriksaan Lanjutan Terlapor I angka 248 

halaman 42). ---------------------------------------------------  

8. Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian fakta 

persidangan sebagaimana tersebut di atas, terkait 

pemenuhan persyaratan triple fuel system boilers, telah 

terbukti bahwa Terlapor I telah memberikan perlakuan 

yang sama kepada para peserta tender untuk 

memenuhi persyaratan terkait triple fuel system boilers, 

yakni 2 (dua) unit boilers dipenuhi pada tahap 

penyerahan FSO (on delivery), sementara pada tahap 

penyerahan dokumen tender (on bid submission) para 

peserta tender cukup menyerahkan “surat pernyataan” 

kesanggupan menyediakan triple fuel system boilers. ---  

9. Bahwa hal di atas membuktikan Investigator telah 

salah menafsirkan dan keliru memahami terkait 
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persyaratan tender berupa triple fuel system boilers. 

Lolosnya Terlapor I pada tahap evaluasi administrasi 

dan technical sepenuhnya didasarkan pada 

kemampuan Terlapor II dalam memenuhi persyaratan 

tender, khususnya terkait triple fuel system boilers. 

Terlapor I tidak pernah memfasilitasi dan/atau 

memberikan perlakuan khusus kepada Terlapor II 

untuk lolos pada setiap tahapan tender a quo. -----------  

C.3. PLK dan Addendum Kontrak --------------------------------------  

1. Bahwa Perubahan Lingkup Kerja (PLK) dan 

amandemen kontrak dalam suatu pekerjaan 

merupakan hal yang wajar dan diperbolehkan, 

sebagaimana diatur dalam Bab XII Pedoman Tata Kerja 

Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja 

Sama Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0, Buku 

kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa 

(PTK 007), dimana mekanisme dan tatacara 

pelaksanaan PLK yang dilanjutkan dengan amandemen 

kontrak adalah sebagaimana berikut: ---------------------  

1.1. Definisi PLK sesuai Bagian 4 Poin 4.2 halaman 

197 PTK Rev 03. -----------------------------------------  

Bahwa PLK adalah perubahan dan/atau 

penambahan dan/atau pengurangan lingkup 

kerja sebelum masa berlaku Kontrak berakhir. ----  

1.2. Bahwa PLK harus dilengkapi dengan dasar 

pembenar yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Hal ini merujuk pada Angka 4.4.7 halaman 197 

PTK 007 yang menyatakan bahwa: -------------------  

“PLK dan/atau PJWK harus dilengkapi dengan 

justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan 

serta dilengkapi dokumen terkait dan disetujui 

oleh Pejabat Berwenang KKKS.” ----------------------  

1.3. Bahwa dalam hal PLK menyangkut aspek 

teknis/operasional, maka dalam batasan nilai 

tertentu PLK wajib mendapat persetujuan SKK 

Migas, namun jika tidak dalam batasan tersebut 



 

 
-294 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

PLK menjadi kewenangan K3S (in casu Terlapor I). 

Hal ini merujuk pada Angka 4.4.11.2 halaman 

199 PTK 007 yang mengatur: -------------------------  

Angka 4.4.11.2 halaman 199 PTK 007 --------------  

“Untuk pelaksanaan PLK yang disebabkan karena 

aspek teknis/operasional berdasarkan justifikasi 

tertulis dari fungsi teknis KKKS dan persetujuan 

teknis dari fungsi teknis terkait di SKK Migas, 

namun harus tetap memperhatikan batasan nilai 

persetujuan otorisasi pengeluaran sesuai 

ketentuan yang berlaku.” ------------------------------  

1.4. Bahwa batasan nilai yang harus mendapatkan 

persetujuan SKK Migas diatur dalam Bab II 

tentang Kewenangan dan Pengawasan PTK 007 

Rev III Pasal 2 bagian 2.3 poin 2.3.5.1 dan 2.3.5.2, 

yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ------  

“2.3 Meminta persetujuan kepada SKK Migas 

untuk beberapa kegiatan pengadaan sebagai 

berikut: ----------------------------------------------------  

2.3.5. Persetujuan Perubahan Lingkup Kerja 

(PLK) yang telah sesuai dengan ketentuan 

Bab XII angka 4 dalam hal: -----------------  

2.3.5.1. Nilai awal Kontrak sampai 

dengan Rp 200.000.000.000,00 

(dua ratus milyar rupiah) atau 

sampai dengan US$ 

20,000,000.00 (dua puluh juta 

dollar Amerika Serikat), dan 

total kumulatif penambahan 

nilai ditambah dengan nilai awal 

Kontrak menjadi lebih besar dari 

Rp 200.000.000.000,00 (dua 

ratus milyar Rupiah) atau lebih 

besar dari US$ 20,000,000.00 

(dua puluh juta dollar Amerika 

Serikat). -----------------------------  
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2.3.5.2. Nilai awal Kontrak lebih besar 

dari Rp 200.000.000.000,00 

(dua ratus miliar rupiah) atau 

lebih besar dari US$ 

20,000,000.00 (dua puluh juta 

dollar Amerika Serikat), dan 

total kumulatif penambahan 

nilai lebih besar dari 10% 

(sepuluh persen) dari awal 

Kontrak atau lebih besar Rp 

200.000.000.000,00 (dua ratus 

milyar rupiah) atau lebih besar 

dari US$ 20,000,000.00 (dua 

puluh juta dollar Amerika 

Serikat), kondisi mana yang 

tercapai lebih dahulu. ------------  

1.5. Bahwa dalam hal ketentuan-ketentuan 

sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, 

maka PLK dilanjutkan dengan amandemen 

kontrak dan ditandatangani oleh para pihak. Hal 

ini merujuk pada Angka 4.4.13 halaman 199 PTK 

007 yang mengatur bahwa: ----------------------------  

“PLK dilanjutkan dengan amandemen Kontrak 

dan ditandatangani oleh para pihak yang 

menandatangani Kontrak.” ----------------------------  

1.6. Bahwa hal di atas dikuatkan oleh keterangan 

saksi Widi Santuso selaku Kepala Dinas 

Pengawasan dan Evaluasi Pengadaan II SKK 

Migas.Saksi menerangkan bahwa terdapatnya 2 

(dua) mekanisme dilakukannya PLKdan 

amandemen. Selengkapnya keterangan tersebut 

sebagaimana berikut: -----------------------------------  

“…Terkait perubahan lingkup kerja atau 

amandemen dalam PTK 007 diatur bahwa 

dimungkinkan setelah berkontrak dilakukan 

perubahan lingkup kerja tetapi ada syaratnya 
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yaitu jika tambahan nilai terhadap nilai kontrak 

awal lebih dari 10%. Untuk pekerjaan Engineering 

Procurement and Contract (EPC) sekitar 10% atau 

kumulatif dari tambahan itu sebesar 20 juta US$ 

harus diajukan ke SKK Migas. Apabila di bawah 

10% atau 20 juta US$ maka pimpinan KKKS yang 

berwenang memutuskan...” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Widi Santuso, Maria Ida 

Tota Noenoehitoe, Febrian Ihsan, Ahmad 

Kristriono Wijaya, Ari Stefano, dan Rudi Santoso 

Susilo angka 101 halaman 25). -----------------------  

2. Bahwa terkait PLK dan amandemen kontrak dalam 

perkara a quo, selama persidangan telah terbukti hal-

hal sebagaimana berikut: ------------------------------------  

a. Justifikasi PLK --------------------------------------------  

2.1. Bahwa selama persidangan telah terbukti 

bahwa PLK dan/atau amandemen kontrak 

dalam perkara a quo dilakukan di luar proses 

tender yaitu pada tahapan implementasi 

kontrak. Hal ini telah membuktikan bahwa 

amandemen kontrak perkara a quo 

merupakan hal terpisah atau tidak terkait 

dengan proses pelaksanaan tender dan/atau 

RKS. ---------------------------------------------------  

2.2. Bahwa amandemen kontrak dilakukan karena 

alasan teknis dan keamanan, dimana pada 

saat dry-docking FSO 114 yang salah satu 

pekerjaanya adalah penambahan triple fuel 

system boiler, Badan Klasifikasi Kapal RINA 

(Registro Italiano Navale) tidak mengizinkan 

FSO 114 untuk memodifikasi triple fuel system 

boiler yang berada di kamar mesin. Tidak 

diperbolehkannya hal tersebut karena 

pertimbangan safety. Selain itu, Terlapor II 

juga tidak direkomendasikan untuk 

menambah triple fuel system boiler di atas deck 
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karena keterbatasan ruang deck dan 

menghalangi jalur evakuasi emergency. Dalam 

statement Nomor 2015/X3/MRT-04 tanggal 05 

Januari 2016 RINA menyatakan bahwa: --------  

“Based on the available information, it is 

preliminary deemed that it is not recommended 

to install the additional triple fuel boiler at the 

starboard side in way of Frames 25 & 35 at 

upper deck, because in such case both port & 

starboard lifeboats may not be stowed in a 

secure, sheltered and protected position from 

damage by fire and explosion, as required by 

SOLAS Convention Reg. III/13.5.” (Vide RINA 

Statement Number 2015/X3/MRT-04 tanggal 

05 Januari 2016). -----------------------------------  

2.3. Bahwa tidak direkomendasikannya FSO 114 

menambah triple fuel system boiler tambahan 

dikuatkan oleh bukti yang diajukan Terlapor II 

berupa Affidavit Notaris Fully Handayani 

Ridwan, S.H., M.Kn. tertanggal 7 Agustus 

2017, yang menyatakan bahwa: ------------------  

“Bahwa sehubungan dengan proses konversi 

kapal milik PT Sillo Maritime Perdana, yang 

beralamat di The City Tower Building, 6th Floor 

Jalan M.H. Thamrin nomor 81 Kota 

Administrasi Jakarta Pusat, 12190. Dalam 

rangka tender yang diadakan oleh CNOOC, 

tidak direkomendasikan oleh Badan Klasifikasi 

Kapal ‘RINA’ untuk pemasangan triple fuel 

boiler tambahan karena alasan keamanan 

kapal dan keselamatan para awak kapal.” -----  

2.4. Bahwa terkait tidak direkomendasikannya 

pekerjaan penambahan triple fuel system boiler 

di FSO 114 oleh RINA, hal ini telah 

dikonsultasikan dan dibahas oleh Terlapor I 

dengan SKK Migas pada tanggal 21 Maret dan 
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30 Mei 2016. Pada notulen rapat tanggal 21 

Maret 2016, SKK Migas menyatakan FSO 114 

harus dipastikan memiliki minimal 1 (satu) 

unit triple fuel burner untuk menjalankan 

operasi dan back up boiler dapat berbentuk 

dual atau triple backup boilers dengan 

kapasitas yang sama dengan triple fuel boiler 

utama. SKK Migas juga menegaskan agar 

apabila boiler cadangan tidak menggunakan 

bahan bakar gas maka seluruh biaya yang 

timbul akibat penggantian bahan bakar gas ke 

fuel ditanggung pemilik kapal (Vide Risalah 

Rapat tanggal 21 Maret 2016 topik 

Pembahasan Update Progress FSO CNOOC 114 

halaman 5). ------------------------------------------  

2.5. Bahwa Terlapor II telah berusaha memenuhi 

triple fuel system boiler tetapi tidak 

diperbolehkan oleh Class. Hal ini yang 

kemudian menyebabkan dilakukannya 

amandemen kontrak sebagaimana hal tersebut 

diterangkan oleh Terlapor I dalam persidangan 

sebagai berikut: -------------------------------------  

“PT Sillo Maritime Perdana berusaha 

memenuhi tapi tidak diperbolehkan Class, 

sehingga menyebabkan kami melakukan 

amandemen terhadap kontrak yang ada. -------  

(Saat PT Sillo Maritime Perdana mengajukan 

statement letter yang dianggap lulus evaluasi 

teknis dan harga, tetap diberi kontrak 

(menandatangani kontrak?) Ya, pada saat 

menandatangani kontrak, komitmen PT Sillo 

Maritime Perdana masih tetap seperti itu. 

Mengenai ada permasalahan pada saat dia 

melakukan docking, itu sudah di luar kontrak 

sehingga kami lakukan amandemen kontrak 

itu. Kami sebenarnya mempunyai pilihan 
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apakah mau stop kontrak atau negosiasi lagi” 

(Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan 

Terlapor I angka 246-247 halaman 41). ---------  

2.6. Bahwa terkait tidak direkomendasikannya 

FSO 114 oleh RINA untuk memasang triple fuel 

system boiler tambahan, pada persidangan 

perkara a quo Terlapor II telah memberikan 

klarifikasi sebagai berikut: ------------------------  

“Untuk klarifikasi, pada tahun 2004 PT Sillo 

Maritime Perdana menaruh 1 (satu) deck 

boiler. Semua boiler biasanya ada di engine 

room di bawah. Karena diminta untuk pakai 

gas maka kami taruh triple fuel system boiler 

di atas. Pada saat bicara dengan RINA, bahwa 

sekarang ingin convert boiler yang ada di 

engine room menjadi triple fuel dengan 

memasukkan gas. RINA bilang nanti dulu, hal 

itu bisa dilakukan tetapi tidak boleh karena 

factorsafety. Karena apabila introduce gas ke 

dalam ruangan, ketika ada leak maka semua 

bisa kebakaran. Beda kalau di atas ada leak 

masih ada angin maka bisa keluar. Jadi 

otomatis tidak bisa. Kami mencari lagi jalan. 

Bagaimana kalau di atas? Melihat denah di 

atas, satu boiler ada di sebelah kiri dan di 

sebelah kanan dipakai jalan untuk evakuasi, 

ada life boat dan sebagainya. RINA 

mengatakan juga tidak bisa karena apabila 

ditaruh dan ada gas maka orang mau lari 

kemana. Jadi tidak bisa dan tidak diberikan 

approval. Kemudian hal tersebut kami 

sampaikan kepada pihak CNOOC bahwa dari 

segi safety tidak diberikan izin oleh RINA. 

Kira-kira di bulan Februari” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Terlapor II angka 46 

halaman 12-13). -------------------------------------  
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2.7. Bahwa dalam persidangan perkara a quo telah 

terbukti bahwa FSO 114 telah beroperasi 

dengan menggunakan 1 (satu) unit triple fuel 

system boiler dan 2 (dua) unit dual fuel system 

boiler yang terletak di ruang mesin yang dapat 

difungsikan sebagai back up, dimana menurut 

RINA 2 (dua) unit dual fuel tersebut memiliki 

kapasitas yang sama dengan triple fuel system 

boiler yang utama. Dalam statement Nomor 

2015/X3/MRT-04 tanggal 05 Januari 2016 

RINA menyatakan bahwa: -------------------------  

“It is furthermore stated that the vessel is fitted 

with two auxiliaries boilers located in the engine 

room with an aggregate combined capacity of 

100% the capacity of the existing deck boiler.” --  

2.8. Bahwa terkait tidak direkomendasikannya 

penambahan 1 (satu) unit triple fuel system 

boiler tersebut, Terlapor II pun bersedia 

menanggung seluruh biaya bahan bakar 

berupa solar sebagai konsekuensi apabila 

terjadi kegagalan pada unit triple fuel system 

boiler yang ada, sehingga tidak menimbulkan 

kerugian pada Terlapor I. Selain itu, gagalnya 

Terlapor II untuk menyediakan 2 unit triple 

fuel system boiler tersebut, maka Terlapor I 

pun meminta agar Terlapor II menurunkan 

harga sewa FSO 114 (Vide Bukti Surat 

Terlapor I TI-8 “amandemen”). --------------------  

2.9. Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian 

di atas, maka telah terbukti PLK yang 

dilakukan oleh Terlapor I memiliki dasar 

justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan 

sebagaimana disyaratkan PTK 007. Selain itu, 

pelaksanaan PLK dan amandemen dalam 

perkara a quo telah sesuai dengan arahan dari 

SKK Migas dan terbukti tidak menimbulkan 
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kerugian bagi usaha Terlapor I. ------------------  

b. Nilai amandemen Kontrak --------------------------------  

2.1. Bahwa nilai PLK yang dilakukan dalam 

perkara a quo tidak menyebabkan terjadinya 

penambahan nilai kontrak. -----------------------  

2.2. Bahwa tidak terjadinya penambahan nilai 

kontrak tersebut, maka kewenangan untuk 

melakukan PLK dan amandemen kontrak 

sepenuhnya berada pada Terlapor I selaku 

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan 

tidak diperlukan adanya persetujuan dari SKK 

Migas. Hal ini merujuk pada ketentuan yang 

diatur dalam PTK 007 dan keterangan Saksi 

Widi Santuso selaku Kepala Dinas 

Pengawasan dan Evaluasi Pengadaan II SKK 

Migas. -------------------------------------------------  

2.3. Bahwa merujuk pada fakta-fakta persidangan 

dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas 

maka pelaksanaan PLK dan Amandemen 

Kontrak dalam perkara a quotelah 

dilaksanakan sesuai aturan dan bukan bentuk 

tindakan Terlapor I untuk memfasilitasi 

Terlapor II. -------------------------------------------  

C.4. Konsekuensi Pengakhiran Kontrak ------------------------------  

 Bahwa apabila PLK dan amandemen tidak dilakukan, maka 

hal ini mengakibatkan kontrak terpaksa diakhiri, dimana 

konsekuensi dari berakhirnya kontrak tersebut adalah 

sebagai berikut: -----------------------------------------------------  

a. Terlapor I harus memperpanjang penggunaan 

Temporary Storage Tanker (TST) yang akan 

menimbulkan beberapa resiko sebagai berikut: -----------  

(1) Biaya operasi yang harus ditanggung Terlapor I 

menjadi lebih besar, dimana dari hasil penghitungan 

Terlapor I terdapat selisih sebesar ± USD 

6.000,00/hari (Vide Bukti Surat Terlapor ITI-10). ----  

(2) Terlapor I harus melaksanakan tender ulang dari 
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awal yang memakan waktu dan biaya serta dapat 

menghambat dan menimbulkan kerugian dalam 

jumlah besar bagi usaha Terlapor I. --------------------  

(3) Terlapor I berpotensi kehilangan manfaat-manfaat 

yang disediakan oleh FSO dalam operasi usaha 

Terlapor I, di mana keuntungan-keuntungan dari 

segi teknis, operasi, safety dan komersial 

(sebagaimana telah Terlapor I jelaskan pada Bab II 

huruf A). -----------------------------------------------------  

b. Terlapor I akan mengalami kerugian dari segi waktu dan 

efisiensi pekerjaan, sebagaimana diterangkan oleh saksi 

Agus Budiyanto sebagai berikut: -----------------------------  

“Banyak pertimbangan yang harus dilihat untuk 

membatalkan lelang yang sudah di award. Benefit apa 

pada bagian yang tidak sesuai dengan apa yang harus 

dilakukan, CNOOC dan bagian pengadaan yang 

melakukan negosiasinya. Masalahnya adalah waktu, 

efisiensi, dan ini yang harus dipertimbangkan. Karena 

kapal temporary (TST) membakar dengan fuel, dan kita 

membayar fuel terus. Jika dilihat memang kapal sewa 

relative lebih murah tetapi fuel yang di bakar jauh lebih 

mahal” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Agus 

Budiyanto angka 91 halaman 21). ---------------------------  

C.5. Kesimpulan-----------------------------------------------------------  

 Bahwa dari seluruh uraian fakta dan dasar hukum 

sebagaimana tersebut di atas, maka telah membuktikan 

bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan persekongkolan 

tender dalam bentuk apapun dengan Terlapor II dengan 

alasan sebagaimana berikut: --------------------------------------  

a. Bahwa PLK dan amandemen kontrak dalam perkara a 

quo bukan merupakan perubahan RKS dan tidak terkait 

dengan proses pelaksanaan tender sehingga tidak dapat 

dijadikan indikator telah terjadinya persekongkolan 

tender antara Terlapor I dan Terlapor II. --------------------  

b. Bahwa PLK dan amandemen yang dilakukan oleh 

Terlapor I memiliki dasar justifikasi yang dapat 
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dipertanggungjawabkan sebagaimana disyaratkan PTK 

007. Selain itu, pelaksanaan PLK dan amandemen 

sesuai dengan hasil pembahasan dengan SKK Migas 

dan terbukti tidak menimbulkan kerugian bagi usaha 

Terlapor I. --------------------------------------------------------  

c. Bahwa dalam hal tidak dilakukan PLK dan Amandemen 

Kontrak, maka hal ini akan mengakibatkan pengakhiran 

kontrakdan menyebabkan kerugian dalam jumlah yang 

besar bagi Terlapor I. -------------------------------------------  

d. Investigator telah salah menafsirkan dan keliru 

memahami terkait persyaratan tender berupa triple fuel 

system boilers. Lolosnya Terlapor I pada tahap evaluasi 

administrasi dan technical sepenuhnya didasarkan pada 

kemampuan Terlapor II dalam memenuhi persyaratan 

tender. Terlapor I terbukti tidak pernah memfasilitasi 

dan/atau memberikan perlakuan khusus kepada 

Terlapor II untuk lolos pada setiap tahapan tender a 

quo. ----------------------------------------------------------------  

e. Investigator telah salah dan keliru dalam menentukan 

atau menilai apakah amandemen kontrak dalam 

perkara a quo merupakan bentuk tindakan Terlapor I 

yang memfasilitasi Terlapor II dalam proses tender atau 

tidak. Faktanya, dalam persidangan telah secara 

meyakinkan terbukti bahwa amandemen kontrak 

perkara a quo telah didasarkan pada tata cara dan 

mekanisme yang diatur dalam PTK 007. -------------------  

f. Investigator ambigu dan sumir di dalam membuat LDP 

dimana dikatakan bahwa Terlapor I bersekongkol 

dengan Terlapor II dengan cara mengarahkan spesifikasi 

kepada FSO milik Terlapor II namun di dalam tuduhan 

lainnya di LDP Investigator menyatakan bahwa Terlapor 

I memfasilitasi Terlapor II dengan cara melakukan 

amendemen/addendum kontrak. Secara logika, jika 

Terlapor I melakukan persengkongkolan dengan 

Terlapor II dalam tender a quo dengan mengarahkan 

spesifikasi yang mengarah kepada FSO milik Terlapor II 
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seharusnya Terlapor I mensyaratkan sesuai dengan 

spesifikasi yang telah ada di FSO milik Terlapor II. 

Faktanya Terlapor II tidak dapat memenuhi persyaratan 

tender karena tidak diizinkan oleh Class (RINA) untuk 

mengubah dual fuel system menjadi triple fuel system 

atau menambah triple fuel system karena alasan 

keselamatan (safety) sehingga diperlukan adanya 

amandemen kontrak. ------------------------------------------  

D. Hal-Hal di Luar LDP (Fakta-Fakta Persidangan) ---------------------  

D.1. Konversi---------------------------------------------------------------  

1. Bahwa selama persidangan perkara a quo dilaksanakan 

di KPPU, Investigator juga menilai bahwa Terlapor I 

telah memfasilitasi Terlapor II dalam tender a quo 

karena Terlapor II melakukan proses tidak di Indonesia, 

sebagaimana ditentukan dalam persyaratan tender 

Tabel II tentang Documents Required on Bid Submission 

Nomor 8 yang menyatakan bahwa: --------------------------  

“Provide Memorandum of Understanding with a reputable 

shipyard for the tanker conversion work for vessel need to 

convert. The shipyard shall be located within Indonesia 

and the proposed shipyard shall not be changed during 

the actual conversion period or statement from Bidder for 

FSO already comply with CNOOC requirement on Table 

1.” -----------------------------------------------------------------  

2. Bahwa Investigator telah salah dalam memahami 

definisi “konversi” dan “docking” dalam perkara a quo, di 

mana fakta persidangan membuktikan proses yang 

dilakukan FSO 114 milik Terlapor II adalah pekerjaan 

docking dan bukan pekerjaan konversi. --------------------  

3. Bahwa definisi konversi adalah alih fungsi kapal 

menjadi FSO dan tidak terkait dengan perubahan 

kapasitas tangki. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli 

dan saksi sebagaimana berikut: ------------------------------  

a. Raja Oloan Saut Gurning ---------------------------------  

Bahwa Ahli menerangkan bahwa konversi adalah 

terkait perubahan “fungsi” suatu kapal menjadi FSO 
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dan tidak terkait dengan perubahan kapasitas 

tangki. Selengkapnya pendapat tersebut berbunyi: --  

“Definisi konversi atau alih fungsi apabila pada 

awalnya bergerak kemudian statis maka fungsinya 

berbeda. Kapal yang tadinya mengangkut dan 

menyimpan sekarang hanya menyimpan saja tidak 

mengangkut. Not carrying cargo but storing cargo, 

jadi fungsinya berbeda. Tidak harus dilakukan 

konversi dengan kondisi yang sama selama penyedia 

kapal dapat memberikan fungsi yang sama maka 

tidak menjadi masalah. Sebagai contoh, kapal 

dijadikan kapal tanker untuk memenuhi permintaan 

BP Migas di lokasi dan operator tertentu. Saya 

memberikan penawaran, maka dilakukan 

assessment teknis, safety maupun commercial. 

Apabila kapal tanker dinyatakan OK maka tidak 

menjadi masalah dan tidak perlu dilakukan 

konversi” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan 

Raja Oloan Saut Gurning angka 71 halaman 22). ----  

b. PT Buana Listya Tama Tbk -------------------------------  

“Konversi bukan berarti menambah kapasitas 

tangki, tetapi mengubah kapal menjadi FSO sesuai 

yang dipersyaratkan, contoh menambah metering, 

melakukan fatigue analysis supaya kapal bisa stay 

di sana 10 tahun tanpa docking, tambah extension 

pipe, dll” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan 

Yudik Totok dari PT Buana Listya Tama Tbk angka 

71 halaman 18). --------------------------------------------  

4. Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka 

pekerjaan docking yang dilakukan FSO 114 di 

Singapura merupakan tindakan yang tidak melanggar 

persyaratan tender terkait konversi yang dicantumkan 

dalam Tabel II tentang Documents Required on Bid 

Submission Nomor 8 serta tidak dapat dijadikan bukti 

bahwa Terlapor I telah memfasilitasi Terlapor II dalam 

proses tender a quo. --------------------------------------------  
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D.2. Docking FSO 114 ----------------------------------------------------  

 Bahwa Docking suatu kapal merupakan kewajiban. Docking 

berbeda dengan kegiatan konversi kapal. Penentuan untuk 

melakukan atau memperpanjang atau menunda masa 

docking sepenuhnya menjadi wewenang badan klasifikasi 

untuk menilainya. Dalam perkara a quo, badan klasifikasi 

tersebut adalah RINA. ----------------------------------------------  

 Bahwa proses pekerjaan yang dilakukan FSO 114 di 

Sembawang, Singapura adalah pekerjaan docking dan 

bukan konversi sebagaimana hal tersebut diterangkan oleh 

Terlapor II dalam persidangan. Dengan demikian selama 

persidangan a quo tidak terbukti Terlapor I memfasilitasi 

Terlapor II dalam proses tender terkait ketentuan 

pelaksanaan konversi yang harus dilaksanakan di 

Indonesia. ------------------------------------------------------------  

D.3. Perpanjangan Kontrak FSO 114 ----------------------------------  

1. Bahwa dari sertifikat yang dikeluarkan RINA terkait 

docking kapal FSO 114, hal inilah yang menjadi dasar 

bagi Terlapor I dan SKK Migas untuk memberikan 

perpanjangan kontrak selama 6 (enam) bulan bagi 

Terlapor II. Hal ini diterangkan oleh saksi Ir. Hendratmi 

Susilowati sebagaimana berikut: -----------------------------  

“Waktu itu ada meeting antara SKK Migas dengan 

CNOOC terkait extension FSO 114 dan ditunjukkan 

bahwa sertifikat Class yaitu RINA memang 

memperkenankan untuk tidak melakukan dry-docking, 

bunyi persisnya seperti apa saya lupa tetapi intinya 

bahwa sertifikat itu masih valid saat kapal itu masih di 

off shore. ---------------------------------------------------------  

Yang saya baca bukan rekomendasi tetapi dari sertifikat 

RINA dan itu sertifikatnya sudah keluar. Ketika kapal 

jatuh tempo dry-docking itu berarti Class sertifikatnya 

habis, tetapi ketika sertifikatnya sudah keluar artinya 

masih layak laut untuk beroperasi di lapangan” (Vide 

BAP Sidang Pemeriksaan Lanjutan Ir. Hendratmi 

Susilowati angka 139-140 halaman 27). --------------------  
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2. Bahwa keterangan saksi Hendratmi tersebut dikuatkan 

oleh bukti surat yang diajukan oleh Terlapor II dalam 

persidangan perkara a quo, yakni berupa Certificate of 

Class N. 93413-V002-001 yang dikeluarkan oleh RINA 

pada tanggal 4 Desember 2014 dan valid sampai dengan 

tanggal 31 Mei 2019. -------------------------------------------  

3. Bahwa dengan merujuk kepada fakta persidangan 

sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti 

bahwa perpanjangan kontrak kapal Terlapor II telah 

berdasarkan pada Sertifikat Class RINA yang valid dan 

memiliki kekuatan hukum untuk menilai bahwa kapal 

Terlapor II layak laut. Perpanjangan kontrak FSO 114 

tidak memiliki keterkaitan apapun dengan tender a quo.  

D.4. Kapasitas 650.000-850.000 di Surat Permohonan 

Persetujuan AFE ----------------------------------------------------  

1. Bahwa terkait tidak digunakannya kapasitas tangki 

sebesar 650.000 barrel yang tercantum dalam surat 

nomor PRESS/S-055 tanggal 5 Februari 2013 perihal 

Pengajuan AFE Nomor 14-8001 “Charter Hire One (1) 

Unit Floating Storage Offloading (FSO) for Cinta Terminal” 

karena telah terjadi perubahan forecasting production 

Terlapor I, berdasarkan hitungan yang dilakukan, 

kapasitas tangki sebesar 650.000 barrel berada di 

bawah kebutuhan tangki Terlapor I. Dasar dan hasil 

penghitungan tersebut telah Terlapor I uraikan pada 

Kesimpulan bagian A poin A.1. di atas. ---------------------  

2. Bahwa selain itu, saksi Hendratmi Susilowati 

menerangkan bahwa penghitungan kapasitas tangki 

sebesar 650.000 barrel belum termasuk kontingensi dan 

telah dilakukan evaluasi terhadap forecast production, 

sehingga angka 650.000  barrel tersebut tidak relevan 

dan tidak dapat digunakan sebagai rujukan untuk 

melaksanakan tender. Selengkapnya saksi menyatakan 

sebagaimana berikut: ------------------------------------------  

“(Secara ideal perhitungan 650.000 barrel sudah pas 

dan terbukti dari surat yang mereka ajukan pada 
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awalnya 650.000 barrel juga. Dan itu adalah fakta, 

mereka sudah mengkalkulasi secara benar). 650.000 

barrel tanpa kontingensi” (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Hendratmi Susilowati angka 38 halaman 12). -  

 

“CNOOC menyatakan 650.000 barrel terkait forecast 

production yang sudah mereka review kembali, dan 

mereka membawa 750.000 barrel adalah forecast 

production yang telah selesai mereka evaluasi kembali.  

Karena tidak membawa data, mereka hanya 

mengatakan, “data yang kami bawa sekarang sudah 

dievaluasi oleh bagian teknis” jadi saya tidak mengejar 

lebih jauh lagi karena saya sudah percaya bahwa data 

sudah divalidasi di depan” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan Hendratmi Susilowati angka 84 

halaman 20). ----------------------------------------------------  

3. Bahwa dengan merujuk pada fakta persidangan di atas, 

maka telah terbukti bahwa tidak digunakannya 

kapasitas tangki sebesar 650.000 barrel dalam perkara 

a quo sepenuhnya didasarkan pada alasan kebutuhan 

operasi Terlapor I dan sebagai hasil dari diskusi teknis 

yang dilakukan oleh Terlapor I dan SKK Migas dalam 

pembahasan rencana teknis/tender a quo, sehingga 

tidak dapat dijadikan dasar dan bukti untuk menilai 

bahwa Terlapor I telah mengarahkan spesifikasi teknis 

tender kepada kapal Terlapor II. -----------------------------  

II. Penutup -------------------------------------------------------------------------  

A. Kesimpulan ----------------------------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dasar hukum 

yang telah Terlapor I uraikan sebagaimana di atas, baik dalam 

Tanggapan Terlapor I terhadap LDP tertanggal 27 Maret 2017 

dan Kesimpulan ini, maka telah terbukti bahwa Terlapor I tidak 

melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ------  

B. Permohonan----------------------------------------------------------------  

Dalam Formil --------------------------------------------------------------  

Menyatakan perkara a quo mengandung cacat prosedural 
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sehingga karenanya batal demi hukum. ------------------------------  

Dalam Materil --------------------------------------------------------------  

Menyatakan Terlapor I tidak terbukti melakukan pelanggaran 

terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Apabila Majelis Komisi mempunyai pendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ---------------------  

30. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide 

bukti TII.17): ------------------------------------------------------------------------  

Mohon perhatian yang Terhormat Majelis Komisi yang memeriksa 

Laporan aquo, bahwa sebagai bahan pertimbangan Yang Terhormat 

Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus Laporan a quo dalam 

rangka memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku maka dengan ini Terlapor II akan 

menyampaikan kembali secara faktual, ringkas dan sederhana 

Kesimpulan a quo sebagai ulasan dan simpulan akhir hal-hal terkait 

Laporan a quo sebagaimana akan diuraikan dibawah ini: ------------------  

I. Fakta persidangan -------------------------------------------------------------  

Mohon perhatian yang Terhormat Majelis Komisi yang memeriksa 

Laporan a quo, bahwa selama proses Pembuktian dalam 

pemeriksaan Laporan a quo, baik pihak Investigator, Terlapor II dan 

Majelis Komis telah mengajukan Alat Bukti Surat, Alat Bukti Saksi 

maupun Alat Bukti Keterangan Ahli, yaitu sebagai berikut: -----------  

A. Alat Bukti Surat Tergugat II ---------------------------------------------  

NO BUKTI DOKUMEN BUKTI KETERANGAN 

1.  Bukti 
T.II - 
01 

Fotokopi - Exhibit 
A (Scope of Work) 
 
 
 

Mohon perhatian Yang 
Terhormat Majelis Komisi yang 
memeriksa perkara Laporan a 
quo, Bukti T.II-01 sampai Bukti 
T.II-02 ini diajukan untuk 
membuktikan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Bahwa tidak terdapat 

tindakan pengarahan 
spesifikasi teknis kepada 

2.  Bukti 
T.II – 
01.1 

Fotokopi - Exhibit 
A-1 (Scope of Work 
of FSO) 
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NO BUKTI DOKUMEN BUKTI KETERANGAN 

   Kapal FSO 114 milik 
Terlapor II karena 
persyaratan dalam 
Pengadaan Barang dan Jasa 
No. PS2137135R – Charter 
Hire of One (1) unit Floating 
Storage Offloading for Cinta 
Terminal (untuk selanjutnya 
disebut “Tender a quo”) 
merupakan persyaratan yang 
sangat mungkin dipenuhi 
oleh para peserta Tender a 
quo; dan 

2. Membuktikan bahwa 
lolosnya Terlapor II sebagai 
pemenang dari Tender a quo 
semata-mata dikarenakan 
Terlapor II mampu 
memenuhi dan tidak 
menyimpangi setiap 
persyaratan Tender a quo 
yang ada, baik persyaratan 
on bid submission dan 
persyaratan on delivery. 

3.  Bukti 
T.II – 
02 

Fotokopi - Annex – 
17 (FSO Scope of 
Work) 

4.  Bukti 
T.II-03 

Fotokopi - Letter of 
Award tertanggal 
20 November 2015 

Mohon perhatian Yang 
Terhormat Majelis Komisi yang 
memeriksa perkara Laporan a 
quo, Bukti T.II - 03 
membuktikan bahwa 
persyaratan 2 (dua) buah mesin 
triple boiler pada Kapal FSO 14 
adalah persyaratan on delivery, 
yang mana harus telah dipenuhi 
oleh  Terlapor II bukan pada saat 
penyerahan dokumen 
penawaran, melainkan paling 
lambat tanggal 16 November 
2016 (on delivery – Committed 
Delivery Date). Dengan demikian, 
Terlapor II terbukti tidak 
menyalahi aturan Tender aquo 

terkait belum dipenuhinya 
persyaratan 2 (dua) buah mesin 
triple boiler pada tahap 
pengumpulan dokumen 
penawaran. 
 

5.  Bukti 
T.II-04 

Fotokopi - 
Statement No. 
2015/X3/MRT-04 
tertanggal 05 
Januari 2015 

Mohon perhatian Yang 
Terhormat Majelis Komisi yang 
memeriksa perkara Laporan a 
quo, Bukti T.II - 04 dan Bukti 
T.II - 05 ini membuktikan bahwa 
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NO BUKTI DOKUMEN BUKTI KETERANGAN 

6.  Bukti 
T.II-05 

Fotokopi - 
Technical Report of 
Terlapor II 114, 
tertanggal 24 
February 2016 
dari RINA Class 

fakta pada akhirnya persyaratan 
2 (dua) buah mesin triple boiler 
pada Kapal FSO 114 tidak dapat 
dipenuhi  bukan merupakan 
bentuk ketidakmampuan 
Terlapor II dalam melakukan 
konversi terhadap Kapal FSO 
114 sebagaimana disyaratkan 
dalam Tender aquo sehingga 
meminta keringanan persyaratan 
kepada Terlapor I, melainkan 
karena terdapat alasan 

keamanan dan keselamatan 
kapal yang tidak dapat 
diabaikan. 

7.  Bukti 
T.II – 
06 

Fotokopi - Surat 
Ref. No. 
017/SMP/I/16 
dari Terlapor II 
kepada Terlapor I 
tertanggal 15 
Januari 2016; 

Mohon perhatian Yang 
Terhormat Majelis Komisi yang 
memeriksa perkara Laporan a 
quo, Bukti T.II-06 dan Bukti T.II-
09 ini membuktikan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Bahwa Terlapor II memiliki 

komitmen dan tanggung 
jawab dalam memenuhi 
kebutuhan Terlapor I akan 
fasilitas FSO yang sesuai 
dengan standar operasional, 
keamanan, dan keselamatan 

   yang baik, yaitu dengan 
menginformasikan dan 
mendiskusikan solusi yang 
dapat ditempuh terkait 
permasalahan tidak dapat 
dipasangnya 1 (satu) buah 
mesin boiler tambahan pada 
Kapal KSO 114; dan  

2. Membantah dalil 
Investigator terkait 
pengarahan spesifikasi 
teknis kepada Kapal FSO 
114 milik Terlapor II karena 
pada faktanya Terlapor II 
harus melakukan 
kompensasi dalam rangka 
menghindarkan Terlapor I 
mengalami kerugian akibat 
tidak dimungkinkannya 
pemasangan 1 (satu) buah 
mesin triple boiler tambahan 
pada Kapal FSO 114 karena 
alasan keamanan dan 
keselamatan kapal, yaitu 
dengan cara menanggung 
biaya yang dikeluarkan oleh 
Terlapor I akibat 

8.  Bukti 

T.II - 
07 

Fotokopi - Surat 

No. LIMO/S-
004/I/2016 dari 
Terlapor kepada 
TERLAPOR II, 
tertanggal 19 
Januari 2016; 

9.  Bukti 
T.II – 
08 

Fotokopi - Surat 
Ref. No. 
054/SMP/II/16 
dari TERLAPOR II 
kepada Terlapor I 
tertanggal 02 
Februari 2016; 
dan 
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NO BUKTI DOKUMEN BUKTI KETERANGAN 

10.  Bukti 
T.II - 
09 

Fotokopi - Minutes 
of Meeting antara 
Terlapor I dan 
Terlapor II, 
tertanggal 15 
Februari 2016 

pengoperasian mesin dual 
burner ketika mesin triple 
boiler rusak/tidak dapat 
dioperasikan. 

  

B. Alat Bukti Saksi dan Ahli Investigator ---------------------------------  

1. Saksi Atas Nama Leo Agosto Tangkilisan (Saksi Pihak 

Investigator ------------------------------------------------------------  

1.1. Bahwa PT Pelayaran Tamarin Samudra berdiri sejak 

tahun 1998 dan bergerak dibidang offshore sebagai 

penyedia kapal untuk penyewaan di lepas pantai. 

Struktur organisasinya terdiri dari Pak Aan dan Pak 

Fahmi selaku Komisaris, Raharjo selaku Direktur 

Utama serta Saksi selaku Direktur Operasional dan 

Ibu Deborah selaku Direktur Komersial. ------------------  

1.2. Bahwa Saksi merupakan Direktur Operasional PT 

Pelayaran Tamarin Samudra. Saksi telah bergabung di 

PT Pelayaran Tamarin Samudra sejak tahun 2014 

sebagai Financial Controler. Sebelumnya Saksi bekerja 

di Perusahaan Sekuritas. ------------------------------------  

1.3. Bahwa PT Pelayaran Tamarin Samudra memiliki lima 

kapal, yang terdiri dari empat kapal yang berbentuk 

Accomodation Work Batch (AWB) dan satu kapal 

berbentuk Anchor Handling Towing and Supply (AHTS).  

1.4. Bahwa Saksi bukan pihak yang bertanggung jawab 

dalam bagian pelelangan di PT Pelayaran Tamarin 

Samudra pada saat pelelangan dari CNOOC South 

East Sumatra (SES) Ltd (untuk selanjutnya disebut 

sebagai “CNOOC”) berlangsung. Ketika  mengikuti 

pelelangan dari CNOOC yang bertanggung jawab 

adalah Bapak Iwan selaku Direktur Operasional. -------  

1.5. Bahwa saat ini Bapak Iwan sudah tidak bekerja lagi di 

PT Pelayaran Tamarin Samudra. ---------------------------  

1.6. Bahwa Saksi tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan 

dengan pelelangan CNOOC karena saat itu Saksi 
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masih bekerja dibagian Finance. ----------------------------  

1.7. Bahwa Saksi menjelaskan biasanya informasi lelang 

didapatkan dari koran, undangan atau internet. 

Namun Saksi tidak mengetahui mengenai dari mana 

informasi pelelangan dengan CNOOC didapatkan. ------  

1.8. Bahwa pada saat pelelangan dari CNOOC berlangsung,  

PT Pelayaran Tamarin Samudra yang bertanggung di 

bagian pelelangan adalah Bapak Iwan dan Ibu Debora.  

1.9. Bahwa Saksi tidak mengetahui persyaratan lelang dari 

CNOOC maupun undangan lelang dari CNOOC berasal 

dari mana. ------------------------------------------------------  

1.10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi biasanya yang 

mengambil dokumen pra kualifikasi adalah staff, yaitu 

Ibu Lia atau Ibu Prisil. ----------------------------------------  

1.11. Bahwa biasanya yang menghadiri tender adalah Bapak 

Iwan dan Ibu Deborah, baik salah satunya atau 

keduanya secara bersama-sama. ---------------------------  

1.12. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses Pra Kualifikasi 

pelelangan CNOOC maupun mengenai dokumen-

dokumen yang diserahkan pada saat itu. -----------------  

1.13. Bahwa seharusnya Ibu Deborah mengetahui terkait 

pemanggilan PT Pelayaran Tamarin Samudra ke KPPU, 

namun Saksi tidak dapat mengetahui secara pasti dan 

belum memastikannya. --------------------------------------  

2. Saksi Atas Nama Susanto Perwata (Saksi Pihak Investigator) 

2.1. Bahwa Saksimerupakan Direktur Utama dari PT 

Sumatra Wahana Perkasa dan PT Tirta Jaya Segara. ---  

2.2. Bahwa Saksi dalam memberikan keterangannya di 

persidangan didampingi asistennya yang bernama 

Josep Tambalun. ----------------------------------------------  

2.3. Bahwa PT Sumatra Wahana Perkasa berdiri tahun 

1989. Dewan komisaris perusahaan terdiri dari Bapak 

Junaidi Purwanta dan Bapak Sugianto Perwata, 

sedangkan dewan direksi perusahaan adalah Bapak 

Susanto Perwata dan Bapak Stedi Perwata. --------------  

2.4. Bahwa PT Tirta Jaya Segara berdiri tahun 1975. Saat 
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didirikan Direktur Utamanya adalah Drs. Gatot Ashadi, 

Direktur Junaidi Perwata, Komisaris Utama Hj. Ahmad 

Anwar. Sedangkan pada akta perubahan terakhir 

perusahaan pada saat tender dilaksanakan, Direktur 

Utamanya adalah Bapak Sugianto Perwata. --------------  

2.5. Bahwa usaha kedua perusahaan tersebut bergerak di 

bidang penyewaan alat angkut darat, udara dan laut 

tetapi secara khusus bergerak pada penyewaan alat 

angkut laut. ----------------------------------------------------  

2.6. Bahwa Saksi sering dapat pekerjaan dalam negeri, dan 

sempat beberapa kali juga di luar negeri. -----------------  

2.7. Bahwa Saksi tidak ingat pasti jumlah kapal yang 

dimiliki dua perusahaan tersebut. Seingat Saksi, PT 

Sumatra Wahana Perkasa memiliki sekitar 12 kapal 

yang terdiri dari beberapa model yaitu AHTS, utility 

vessels turbo, dan petro boat. Sedangkan PT Tirta Jaya 

Segara memiliki kira-kira satu atau dua kapal yaitu 

utility dan maneuver. -----------------------------------------  

2.8. Bahwa selama ini PT Tirta Jaya Segara  pernah 

beberapa kali mengerjakan floating storage offloading 

(“FSO”), yaitu dengan  PetroChina dan Kangean Energy 

Indonesia. Dalam lelang di CNOOC dipersyaratakan 

bahwa peserta lelang harus memiliki pengalaman 

memiliki kontrak pengoperasian FSO selama 7 tahun 

terakhir dan hanya kontrak dengan Kangean Energy 

yang bisa masuk kualifikasi karena saat PT Tirta Jaya 

Segara bekerja dengan PetroChina sudah melebihi 

masa waktu yang ditentukan. -------------------------------  

2.9. Bahwa pada saat tender di PetroChina, Saksi tidak 

mengetahui darimana perusahaannya menyewa 

kapaldikarenakan Saksi belum ikut terlibat langsung 

dalam managemen saat itu. ---------------------------------  

2.10. Bahwa pada saat tender di Kangean Energy Indonesia, 

Saksi menyewa kapal dari BLT. Namun Saksi tidak 

begitu ingat spesifikasi di Kangean Energy karena 

sudah cukup lama berlalu, tapi sepertinya dibawah 
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300 ribu barreltonnage. --------------------------------------  

2.11. Bahwa Saksi yang bertanggung jawab dalam 

pengurusan lelang yang diikuti perusahaan Saksi 

dengan CNOOC. -----------------------------------------------  

2.12. Bahwa Saksi mendapatkan info mengenai tender 

CNOOC dari koran, sebagaimana diketahui semua 

tender terbuka dapat ditemukan di koran. Saksi tidak 

dapat mengingat dari koran apa undangan lelang 

ditemukan, namun dari data yang dimiliki Saksi, 

tender tesebut diumumkan di koran pada tanggal 17 

Juni 2014. Dengan masa registrasi dari 18 Juni 2014 

sampai dengan 25 Juni 2014.-------------------------------  

2.13. Bahwa perusahaan memiliki beberapa petugas untuk 

mengantar dokumen Pra Kualifikasi. ----------------------  

2.14. Bahwa hal-hal yang disyaratkan dalam dokumen Pra 

Kualifikasi adalah data perusahaan seperti akta 

perusahaan, bukti pajak, pengalaman kerja,  dan ijin-

ijin perusahaan yang dibutuhkan. -------------------------  

2.15. Bahwa dalam pengumuman lelang disyaratkan kapal 

yang diminta berkapasitas 750 ribu sampai dengan 

850 ribu barrel. ------------------------------------------------  

2.16. Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada bidders lain yang 

mengajukan pertanyaan dalam rapat Pra Kualfikasi 

karena pada saat itu Saksi tidak menghadiri rapat 

secara langsung, melainkan diwakilkan oleh staff 

bagian tender perusahaan berdasarkan surat kuasa. --  

2.17. Bahwa Saksi menyatakan saat mengikuti tender FSO 

dimanapun, setiap klien memiliki permintaan yang 

berbeda-beda, baik dari permintaan terhadap ukuran 

crane, dan lain sebagainya. ----------------------------------  

2.18. Bahwa Saksi menyatakan kewajiban pengalaman 

selalu menjadi persyaratan dalam tender FSO dimana 

pun.--------------------------------------------------------------  

2.19. Bahwa dalam tender FSO ini tidak ada larangan untuk 

menyewa kapal dari luar negeri. ----------------------------  

2.20. Bahwa dalam persyaratan lelang, CNOOC 
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mensyaratkan salinan dari kontrak atau service order 

yang membuktikan bahwa calon bidders memiliki 

pengalaman untuk menyediakan FSO facility di dalam 

maupun di luar lingkup Migas, paling tidak sekali 

dalam waktu 7 tahun terakhir. -----------------------------  

2.21. Menurut pendapat Saksi, tidak semua kapal dapat 

diubah menjadi FSO karena kondisi di lapangan 

menuntut spesifikasi tertentu yang detail dan spesifik. 

Walaupun bila secara teknis dapat dimungkinkan 

mengkonversi setiap tanker menjadi FSO. ----------------  

2.22. Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak terlalu banyak 

kapal tanker yang bisa dikonversi ke FSO dengan 

kapasitas yang mirip atau sama dengan permintaan 

dalam tender CNOOC. Sebagai contoh kapal tanker 

yang dapat dikonversi menjadi FPO dengan spesifikasi 

seperti yang diminta CNOOC adalah kapal peradaban, 

kertojoyo, atau biasanya kapal-kapal dari luar negeri. -  

2.23. Bahwa dalam mengikuti tender, kapal yang dimintakan 

tidak harus sudah dimiliki terlebih dahulu oleh para 

bidders. ---------------------------------------------------------  

2.24. Bahwa dalam pengumuman tender diminta 750-850 

ribu barrel dalam 95% kapasitas total tanker. -----------  

2.25. Bahwa persentase kapasitas 98% dan 95% kapasitas 

total tangki cukup sering dimintakan dalam lelang-

lelang yang pernah diikuti oleh perusahaan Saksi. -----  

2.26. Bahwa  Saksi mempelajari sendiri dokumen pengadaan 

tender CNOOC dan saksi merasa perusahaanya 

mampu untuk mengikuti tender ini apabila Saksi lolos 

dalam tahap Pra Kualifikasi. --------------------------------  

2.27. Bahwa semua kapal baik di dalam maupun diluar 

negeri pada dasarnya bisa disewa, namun hal itu 

tergantung ketersediaan atau kesibukan dari kapal-

kapal tersebut. Dan jika kapal tersebut tersedia, harus 

dicek terlebih dahulu apakah spesfikasi kapal seusai 

dengan yang diminta penyelenggara tender. --------------  

2.28. Bahwa biasanya setelah melihat detail dokumen 
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tender, perusahaan Saksi baru mencari kapal-kapal 

yang available dan sesuai spesifikasi, dan setelahnya 

baru melakukan pendekatan kepada pihak terkait 

untuk menyewa kapal-kapal tersebut. --------------------  

2.29. Bahwa untuk mengetahui kapal-kapal apa saja yang 

tersedia, Saksi memiliki networking dengan pihak-

pihak terkait di bidang perkapalan, karena hal tersebut 

merupakan bidang usaha dari perusahaan Saksi. ------  

2.30. Bahwa Saksi cukup banyak mendapat pekerjaan dari 

CNOOC terkait kapal-kapal offshore, oleh karenanya 

CNOOC merupakan salah satu klien yang selalu 

berusaha dijaga hubungan baiknya oleh saksi. ----------  

2.31. Bahwa berdasarkan pendapat Saksi, pencarian kapal 

di Indonesia terbatas. Dalam Pra Kualifikasi tidak 

tertera persyaratan detail mengenai boleh tidaknya 

mengambil kapal dari luar negeri, hanya sebatas 

persyaratan umum yang diberikan, jadi Saksi belum 

mengerti permintaan yang dimintakan secara lengkap.  

2.32. Bahwa tidak ada galangan/shipyard yang telah 

membuat dan memasarkan tankernya tanpa adanya 

pesanan dari klien. Hal ini dikarenakan spesifikasi 

yang dimintakan klien berbeda-beda. Biasanya tanker 

memiliki spesifikasi yang lebih umum, baru kemudian 

dikonversi menjadi FSO. Dalam membuat FSO 

umumnya harus mengkonversi sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing secara spesifik. ---------------  

2.33. Bahwa setelah membaca dokumen lelang yang 

selanjutnya Saksi lakukan adalah mendaftar, 

membuat konsorsium dan mempelajari biodata. --------  

2.34. Bahwa ketika memasukan data perusahaan untuk 

tender, Saksi melampirkan pengalaman perusahaanya 

saat di Kangean Energy dan PetroChina. Dalam dua 

pekerjaan tesebut PT Sumatra Wahana Perkasa 

mengerjakan hampir semua pekerjaan di konsorium 

mulai dari meng-arrange semua provisi, crewing FSO, 

dan menginstalasi fueling, namun secara kontraktual 
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dua proyek tersebut dikerjakan dan ditandatangani 

oleh PT Tirta Jaya. --------------------------------------------  

2.35. Bahwa tidak ada permintaan tambahan dokumen dari 

CNOOC dalam data base perusahaan Saksi. -------------  

2.36. Bahwa tidak ada perubahan persyaratan mengenai 

pengalaman pimpinan konsorsium, bahwa persyaratan 

itu sudah ada dari awal tender dilakukan. ---------------  

2.37. Bahwa PT Sumatra Wahana Perkasa yang didaftarakan 

menjadi lead firm karena berdasarkan keterangan 

saksi diantara dua perusahaan yang saksi miliki, 

perusahan itulah yang secara teknis berperan 

mendaftarakan diri. -------------------------------------------  

2.38. Bahwa dari sisi managemen, Saksi ingin 

mempromosikan PT Sumatra Wahana Perkasa, 

sehingga kedepan memiliki kemampuan yang sama 

dengan PT Tirta Jaya Segara. Sehingga dari sisi 

managemen akan bisa mengembangkan dua 

perusahaan dengan kapabilitas yang sama, hal ini juga 

sebagai salah satu tujuan dalam mengikuti tender 

CNOOC ini. -----------------------------------------------------  

2.39. Bahwa perusahaan Saksi tidak lolos pra kualifikasi 

dengan alasan PT Sumatra Wahana Perkasa sebagai 

lead firm dalam Konsorsium tidak memiliki  

pengalaman sebagaimana yang dipersyaratakan. -------  

2.40. Bahwa sebelumnya Saksi juga telah melihat Pedoman 

Tata Kerja Nomor: 007/Revisi-II/PTK/I/2011 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor 

Kontrak Kerja Sama (untuk selanjutnya disebut 

sebagai “PTK 007”), sebelum membaca persyaratan 

tender dari PT CNOOC, dimana kemudian dari PTK 

007 tersebut Saksi menyimpulkan bahwa  pemimpin 

konsorsium tidak harus yang memiliki pengalaman 

atau pekerjaan tertentu, melainkan suatu kombinasi 

bersama. Jadi acuan Saksi pada saat itu bukan hanya 

pada persyaratan tender CNOOC saja, namun juga 

pada peraturan PTK 007. Bahwa dalam suatu 
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konsorsium bisa menggabungkan dua perusahaan 

menjadi satu, baik sebagai pemimpin maupun sub 

kontraktor tetap akan menjadi suatu kemapuan 

bersama. --------------------------------------------------------  

2.41. Bahwa Saksi membacakan ketentuan konsorsium 

dalam PTK 007 yang menjadi acuan Saksi, yaitu 

“Konsorsium adalah gabungan dari dua atau lebih 

perusahaan, organisasi, atau kombinasi dari 

gabungan-gabungan tersebut untuk  mengadakan 

suatu kegiatan usaha bersama dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu dalam batas waktu  tertentu untuk 

menyatukan sumber daya yang dimiliki dalam pihak 

yang bergabung dimana  masing-masing anggota tetap 

berdiri sendiri-sendiri”. ---------------------------------------  

2.42. Bahwa menurut pemahaman Saksi, PTK 007 tersebut 

tidak menyebutkan pihak mana yang harus  memiliki 

pengalaman, karena konsorsium adalah suatu 

gabungan. ------------------------------------------------------  

2.43. Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi, kegagalan 

perusahaan Saksi dalam mengikuti berbagai tender 

alasannya bermacam-macam. Saksi tidak bisa 

mengingat apakah permasalahan pengalaman lead firm 

pernah menjadi alasan gagalnya konsorsium dari 

perusahaan Saksi. --------------------------------------------  

2.44. Bahwa menurut Saksi masing-masing perusahaan 

punya peraturan masing-masing dalam membuat 

persyaratan umum lelangnya, sehingga perusahaan 

Saksi tidak begitu mempermasalahkan persyaratan 

umum yang dibuat perusahaan yang mengadakan 

tender tersebut. ------------------------------------------------  

2.45. Bahwa Saksi menyatakan persyaratan tender yang 

dimintakan CNOOC sama dengan Kangean karena 

sama-sama lingkup SKK Migas. Dasar dilakukannya 

lelang sama-sama berpedoman pada PTK 007. ----------  

2.46. Bahwa Saksi tidak melakukan sanggahan atau 

keberatan kepada CNOOC saat Saksi dinyatakan tidak 
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lolos tahap Pra Kualifikasi karena alasan pemimpin 

konsorsium dari perusahaan Saksi tidak memenuhi 

syarat terkait pengalaman walaupun terhadap syarat 

tersebut Saksi memiliki pemahaman berbeda dengan 

yang diatur dalam ketentuan PTK 007.--------------------  

2.47. Bahwa yang menandatangani kontrak dengan Kangean 

Energy adalah PT Tirta Jaya Segara. Sedangkan PT 

Sumatra Wahana Perkasa merupakan subkontraktor 

dari PT Tirta Jaya Segara. Secara formil PT Tirta Jaya 

Segara tidak memiliki pengalaman secara tertulis 

dalam pengerjaan Kangean. ---------------------------------  

2.48. Bahwa Saksi menerima surat dari panitia CNOOC, 

yang intinya jika para bidders memiliki 

sanggahan/keberatan, review ataupun pertimbangan 

lain terhadap keputusan yang diberikan, CNOOC 

menerima dan mempersilakan untuk diajukan dalam 

waktu 2 hari kerja melalui fax yang dapat dialamatkan 

ke bagian procurement comittee CNOOC. ------------------  

2.49. Bahwa saat Saksi menerima surat mengumuman 

tahap Pra Kualifikasi yang menyatakan konsorsium 

Saksi tidak lolos ke tahap selanjutnya Saksi membaca 

kembali instruksi dokumen dan Saksi menyadari 

bahwa Saksi lalai dalam memahami ketentuan poin 

pengalaman pemimpin konsorsium di poin 3.10 

dokumen Pra Kualifikasi dari CNOOC. --------------------  

2.50. Bahwa dalam Poin 3.10 dokumen Pra Kualifikasi 

CNOOC, disebutkan rekanan sebagai entitas tunggal 

atau sebagai pimpinan konstruksi harus memiliki 

pengalaman  dalam melaksanakan kontrak untuk 

penyediaan jasa dan pengoperasian FSO dengan 

menggunakan bahan bakar gas dan triple burner dalam 

kurun waktu tujuh tahun terakhir. ------------------------  

2.51. Bahwa Saksi tidak memiliki database terkait apakah 

pernah melakukan sanggahan terhadap keputusan Pra 

Kualifikasi CNOOC atau tidak. Kemudian ketika 

ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama Saksi 



 

 
-321 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

menjawab berbeda, Saksi mengatakan pada saat tahap 

Pra Kualifikasi Saksi tidak mengajukan pertanyaan 

atau keberatan kepada pihak CNOOC terkait dengan 

keputusan yang di keluarkan oleh CNOOC. Karena 

Saksi merasa secara formal tidak bisa melakukan 

suatu sanggahan yang bisa diterima CNOOC, selain itu 

Saksi tidak merasa perusahaan perlu melakukan 

langkah-langkah sebegitu jauh untuk menyampaikan 

suatu keberatan atau sanggahan. --------------------------  

2.52. Bahwa peraturan SKK Migas tahun 2016 menyatakan 

kapal tanker boleh darimana saja (dalam maupun luar 

negeri) asalkan konversi dilakukan di Indonesia. 

Berdasarkan keterangan Saksi kapal tersebut harus 

dibeli karena pada nantinya harus diubah menjadi 

bendera Indonesia. Bahwa pada saat lelang CNOOC 

terjadi, peraturan tersebut belum berlaku. ---------------  

2.53. Bahwa Saksi tidak dapat memberikan perbandingan 

atas peraturan teknis di CNOOC dan PetroChina 

karena belum pernah melihat dokumen teknis dari 

CNOOC. ---------------------------------------------------------  

2.54. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang 

mengoperasikan FSO di CNOOC saat itu. -----------------  

2.55. Bahwa Saksi masih yakin seluruh persyaratan lelang 

bisa dipenuhi, termasuk barang-barang dan material-

materialnya, terlepas dari pengalaman leader firm. -----  

3. Saksi Atas Nama Oky Karyanto dan Yada Prawiradanta 

(Saksi Pihak Investigator) -------------------------------------------  

3.1. Bahwa Para Saksi merupakan pihak dari PT Pertamina 

(Persero) (untuk selanjutnya disebut sebagai 

Pertamina) dan keduanya memberikan kesaksian 

secara bersama-sama. ----------------------------------------  

3.2. Bahwa Para Saksi belum mendapatkan surat 

penugasan untuk hadir dalam sidang ini, penugasan 

hanya dilakukan secara verbal. -----------------------------  

3.3. Bahwa Saksi Oky Karyanto adalah Manager 

Commercial and Overseas Operation PT Pertamina 
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(Persero) dan Yada Prawiradanta adalah 

AsistenManager Commercial and Overseas Operation PT 

Pertamina (Persero). Keduanya di bawah divisi 

komersial. ------------------------------------------------------  

3.4. Bahwa Saksi Oky Karyanto baru dimutasi ke divisi 

komersial pada 1 Desember 2016, sehingga Saksi tidak 

mengikuti tender CNOOC saat itu. Sedangkan Saksi 

Yada Prawiradanta mengikuti tender CNOOC. -----------  

3.5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Oky Karyanto, 

Pertamina merupakan perusahaan yang bisnisnya 

sangat luas mulai dari hulu sampai dengan hilir. -------  

3.6. Bahwa divisi shipping di bawah Direktorat Pemasaran 

memiliki beberapa kegiatan yaitu mendistribusikan 

minyak BBM ke seluruh Indonesia dan disisi lain 

berdasarkan kebijakan direksi komisaris ditugaskan 

untuk mencari keuntungan diluar perusahaan 

menggunakan aset-aset milik perusahaan, baik 

memasarkan kapal milik sendiri maupun menyewa 

kapal dari luar Pertamina. Oleh karena itu divisi 

shipping sebagai pengelola aset kapal, mulai aktif 

mencari dan terjun ke tender-tender di KKKS, salah 

satunya  dengan mengikuti tender di bidang floating 

storage di CNOOC pada tahun 2014. ----------------------  

3.7. Bahwa kebijakan investasi Pertamina adalah 

memprioritaskan penggunaan kapal untuk keperluan 

internal Pertamina sendiri terlebih dahulu dan setelah 

kebutuhan internal Pertamina terpenuhi baru dapat 

digunakan untuk hal lain. -----------------------------------  

3.8. Bahwa CNOOC telah bekerja sama dengan Pertamina 

sejak tahun 2011. Pada tahun 2012 salah satu kapal 

storage yang disewa  CNOOC  di terminal Widuri yaitu 

kapal Lentera Bangsa dari Trada Maritim, meledak dan 

terbakar sehingga kapal tersebut tidak dapat 

digunakan lagi. Oleh karena itu Pertamina 

menggantikan kapal Lentera Bangsa dengan 

menyewakan salah satu kapalnya yaitu MP 
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Galunggung yang dibuat pada tahun 2011 untuk 

digunakan sebagai temporary storage tanker di 

terminal Widuri. Saksi tidak mengetahui detil spesifik 

dari kapasitas kapal Lentera Bangsa. ----------------------  

3.9. Di tahun 2014, ada tender dari CNOOC untuk floating 

storage di terminal Cinta, yang  sepengetahuan Saksi 

merupakan salah satu dari dua terminal CNOOC selain 

terminal Widuri di wilayah tersebut. Saksi tidak 

mengetahui mana diantara termintal Cinta dan 

terminal Widuri yang memiliki produksi lebih banyak. -  

3.10. Saat dibuka tender secara publik, Pertamina diberi 

tahu saat meeting operasional kapal Galunggung. 

Maka Pertamina mengikuti tender  tersebut mulai dari 

pendaftaran, mengambil dokumen di loket sesuai 

dengan petunjuk,  membayar, dan mengikuti seluruh 

proses pelelangan sesuai dengan ketentuan. Lalu 

Pertamina mengikuti tahapan evaluasi HSSC dan Pra 

Kualfikasi, kemudian dinyatakan lulus Pra Kualfikasi. 

Namun pada tahapan tertentu Pertamina 

mengundurkan diri dan tidak mengikuti tahapan 

tender selanjutnya karena alasan teknis dan internal. 

Salah satu alasan yang dimiliki Pertamina adalah 

ketersediaan kapal. Sebagaimana yang diketahui, 

kapal di Pertamina selain digunakan untuk mencari 

keuntungan diluar perusahaan, namun misi utamanya 

adalah untuk mendistribusi minyak ke seluruh 

Indonesia. Pada saat itu Pertamina dalam posisi dilema 

karena kapal Galunggung saat nanti masa kontraknya 

habis di Widuri, Kapal Galunggung sudah 

direncanakan untuk operasi domestik. Pertamina juga 

mengkaji secara internal apakah kapal Galunggung 

dapat digunakan dalam proyek untuk waktu yang 

lama. Selain itu, jika Pertamina menang dibutuhkan 

beberapa kompleksitas teknis lainnya yang tidak bisa 

pihak Pertamina penuhi, oleh karenanya Pertamina 

menyatakan mundur. ----------------------------------------  



 

 
-324 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

3.11. Bahwa divisi yang bertanggung jawab dalam proses Pra 

Kualfikasi adalah divisi charter out commercial shipping. 

Di dalam tim tersebut berisikan 5 sampai 6 orang dan 

salah satunya adalah Saksi Mujiana Prawiradanta.-----  

3.12. Bahwa yang mengambil dokumen Pra Kualfikasi 

adalah salah satu staff komersial dan seingat Saksi 

Mujiana Prawiradanta biaya yang dikeluarkan untuk 

mengambil dokumen Pra Kualfikasi adalah 

Rp.500.000.00,- (lima ratus juta rupiah). Hal-hal yang 

dipersyaratkan untuk dilampirkan dalam proses Pra 

Kualfikasi sesuai dengan ketentuan PTK salah satunya 

adalah dokumen yang terkait dengan perusahaan 

seperti akta pendirian, surat pendaftaran, kemampuan 

perusahaan, data-data pengalaman dan legalitas 

perusahaan. ----------------------------------------------------  

3.13. Bahwa CNOOC mengadakan rapat Pra Kualfikasi 

untuk menjelaskan kepada para peserta lelang hal-hal 

yang berkaitan dengan Pra Kualifikasi. Saat itu dari 

Pertamina yang hadir untuk Pra Kualfikasi meeting 

adalah Saksi Mujiana Prawiradanta dan salah satu 

rekan dari Pertamina yang Saksi tidak ingat. ------------  

3.14. Bahwa yang didiskusikan para peserta dan panitia 

dalam proses Pra Kualfikasi meeting terkait dengan 

dokumen apa yang harus dilampirkan untuk Pra 

Kualfikasi sesuai dengan kebutuhan CNOOC, seperti 

pengalaman perusahaan, pengalaman apa saja yang 

menjadi pertimbangan nilai,  kapan dan dimana 

penyerahan dokumen harus dilakukan, bagaimana 

cara menyampaikan dokumennya, terkait satu sampul 

dan dua sampul, termasuk kriteria yang harus 

melampirkan pengalaman dengan nilai proyek 

minimum namun Saksi lupa berapa minimum waktu 

yang ditentukan. ----------------------------------------------  

3.15. Bahwa selama Pra Kualifikasi meeting terdapat 

beberapa pertanyaan dari para peserta tender seperti 

kapan submission nya, boleh diundur atau tidak, 
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rencananya seperti apa, kebutuhan dan jadwalnya, 

kapan peserta dinyatakan lulus,  atau mengenai waktu 

evaluasi. Namun ada beberapa hal teknis  yang tidak 

dapat dijawab karena masih dalam tahap Pra 

Kualfikasi, yang detailnya baru dapat disampaikan 

pihak CNOOC saat peserta telah lolos Pra Kualifikasi. -  

3.16. Bahwa jika dilihat dari pengumuman lelang hal-hal 

yang dibutuhkan terkait FSO belum diberitahukan 

secara detil. Namun Saksi kurang lebih sudah dapat 

membayangkan apa yang dibutuhkan saat dijelaskan 

bahwa  dibutuhkan temporary floating storage FSO. 

Dari pengumuman belum dijelaskan terkait  slop tank.  

3.17. Bahwa seingat Saksi pada saat proses Pra Kualfikasi, 

CNOOC meminta dokumen tambahan kepada 

Pertamina terkait triple burner, peserta tender diminta 

untuk melampirkan pengalaman dalam 

mengoperasikan kapal dengan triple burner atau jika 

kapalnya bisa menggunakan triple burner.----------------  

3.18. Bahwa seingat Saksi, Pertamina menyampaikan  

dokumen yang menyatakan Pertamina pernah 

menggunakan triple burner namun bukan kapal 

Galunggung. Saat itu kapal Galunggung masih terikat 

kontrak diterminal Widuri. ----------------------------------  

3.19. Bahwa pada akhirnya seluruh peserta tender diminta 

untuk me-resubmit dokumen Pra Kualfikasi. 

Pengumuman resubmit dokumen Pra Kualfikasi 

diketahui Saksi saat rapat operasional Galunggung 

karena Saksi tidak menerima surat pengumuman 

resubmit ulang secara langsung. Hal ini dapat terjadi 

karena Pertamina dan CNOOC punya beberapa bisnis 

bersama, salah satunya bunker kapal yang CNOOC 

beli dari Pertamina, sehingga kadang-kadang 

korespondensi lewat fax dari CNOOC ke pihak shipping 

pindah ke divisi lainnya. Saksi sempat mencari fax dari 

CNOOC ke divisi lain namun tidak ditemukan. CNOOC 

menyampaikan bukti fax nya dan akhirnya Pertamina 
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meminta untuk dikirimkan ulang. -------------------------  

3.20. Bahwa setelah menerima bukti fax, Pertamina kembali 

menyiapkan dokumen Pra Kualifikasi. Yang mengambil 

dokumen Pra Kualfikasi adalah staf outsource. 

Terdapat perbedaan antara Pra Kualfikasi yang 

pertama dan yang kedua seperti terkait tanggal, 

penomoran tender dan ada dokumen-dokumen internal 

dari Pertamina yang sudah berubah sehingga harus 

Pertamina perbaharui. ---------------------------------------  

3.21. Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pertamina 

menyerahkan dokumen Pra Kualifikasi yang kedua. 

Saksi juga tidak ingat apakah dilakukan pembayaran 

kembali saat penyerahan dokumen Pra Kualifikasi 

kedua. -----------------------------------------------------------  

3.22. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 minutes of meeting 

Pra Kualifikasi dikirimkan CNOOC lewat fax kepada 

Pertamina. ------------------------------------------------------  

3.23. Bahwa pada 21 Agustus 2014, Pertamina 

menyampaikan additional supporting dokumen untuk 

Pra Kualifikasi sehubungan dengan surat CNOOC 

tanggal 18 Agustus 2014 mengenai permintaan 

tambahan dokumen untuk Pra Kualifikasi yaitu 

permintaan dokumen terkait pengalaman 

mengoperasikan FSO yang menggunakan triple burner 

dalam 7 tahun terakhir. Sepengetahuan Saksi triple 

burner adalah pengolahan bahan bakar sehingga kapal 

bisa menggunakan crude oil, gas, dan HST. Saksi tidak 

ingat berapa jumlah triple bruner yang dimintakan 

CNOOC sebagai persyaratan tender. -----------------------  

3.24. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, Pertamina 

diundang untuk mengambil bid dokumen, sedangkan 

bid dokumen dapat diambil mulai tanggal 19 sampai 

dengan 20 Januari 2015. Bid dokumen diambil oleh 

salah satu staff Saksi dengan biaya adminstrasi 

sebesar Rp 500.000.00,-. Pada tanggal 23 Januari 

2015 Pertamina diundang untuk menghadiri pre bid 
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meeting. Saksi tidak ingat kapan aanwijzing Pra 

Kualifikasi kedua dilaksanakan. ----------------------------  

3.25. Bahwa dengan diundanganya Pertamina untuk 

mengambil dokumen artinya Pertamina sudah 

dinyatakan lulus Pra Kualfikasi. Saksi tidak ingat dan 

tidak menemukan catatan di dokumennya jika pihak 

Pertamina mendapat undangan dan menghadiri Pra 

Kualfikasi yang kedua. Saksi juga tidak menemukan 

dokumen yang menyatakan bahwa Pertamina lolos Pra 

Kualfikasi kedua, tapi dengan diundangnya Pertamina 

untuk mengambil bid dokumen, maka biasanya hal 

tersebut sudah menandakan lulus ke tahap 

selanjutnya. ----------------------------------------------------  

3.26. Bahwa mengenai pemberitahuan lulus Pra Kualfikasi, 

di tender yang lain biasanya Saksi diundang 

ketahapan selanjutnya seperti yang dilakukan CNOOC 

pada saat itu. Artinya jika peserta lulus pada tahapan 

ini maka akan maju ke tahapan selanjutnya dan 

mungkin bagi yang tidak lulus akan mendapat surat 

bukan untuk diundang, tapi surat permohonan maaf 

dan terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti 

tender. -----------------------------------------------------------  

3.27. Bahwa dalam pre bid meeting ada 4 perusahaan yang 

diundang dan hadir, dari pihak Pertamina yang hadir 

adalah Saksi Mujiana Prawiradanta. Dalam pertemuan 

tersebut, yang pertama CNOOC memastikan bahwa 

semua peserta sudah mengambil dokumen dan 

mengecek apakah halamannya yang diterima peserta 

sama dengan apa yang disampaikan CNOOC. Yang 

kedua disampaikan juga bahwa seluruh peserta 

diwajibkan patuh dengan ketentuan ataupun 

dokumen-dokumen yang disampaikan sesuai dengan 

instruksi. Yang ketiga disampaikan bahwa tender ini 

akan menggunakan sistem dua amplop, amplop 

pertama terdiri dari dokumen original dan salinannya 

yang kemudian dipisah antara teknis dan 
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administratif; kemudian diamplop kedua berisikan 

tentang dokumen-dokumen yang terkait dengan harga 

komersil. Para peserta tender juga harus mengisi surat 

pernyataan TKDN yang memenuhi level tertentu dan 

bid bond harus diterbitkan oleh bank dalam negeri 

yang valid dalam 4 bulan ke depan sejak tanggal 

penyampaian bid document. Kemudian disampaikan 

juga bahwa peserta yang menang nantinya harus 

memberikan performence bond dan delivery bond 

sesuai dengan exhibit dalam bid dokumen. 

Disampaikan juga mengenai periode kontrak yaitu 798 

hari  untuk main contract dan 1461 hari untuk 

tambahan. Delivery take kapal adalah 1 Juli 2016 atau 

maksimum 365 hari setelah letter of award 

dikeluarkan. Para peserta tender harus melewati  

QHSSE Pra Qualification dan apabila masih memiliki 

sertifikat HSSE, harus masih valid. Peserta lelang 

harus menandatangani surat yang menyatakan peserta 

mengerti dan patuh kepada segala perarturan lelang 

dari CNOOC. Jika ada verifikasi atau pertanyaan dapat 

disampaikan selambat-lambatnya 5 hari setelah pre 

bid meeting dilaksanakan dan jika ada protes dapat 

disampaikan tidak lebih dari 3 hari sebelum hari 

terakhir bid posting time. Kemudian terkait scoop of 

work, dan jadwal rig terdapat di exhibit, namun di 

perjelas kembali  bahwa semua cargo tank harus di 

coating dan slop tank tidak boleh di konversi ke cargo 

tank. Disampaikan juga bahwa kontraktor yang 

menang harus menyediakan 2 power generation system 

tanpa menggunakan bahan bakar diesel. 

Diberitahukan juga bahwa Peraturan Menteri Nomor 7 

Tahun 2013 sudah digantikan dengan Peraturan 

Menteri Nomor 61 tahun 2014 terkait klasifikasi untuk 

kapal berbendera Indonesia. --------------------------------  

3.28. Bahwa Pertamina menerima berita acara pre bid 

meeting pada hari yang sama saat pre bid meeting 
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dilaksanakan. Berita acara tersebut ditandatangani 

oleh semua peserta dan langsung dibagikan 

salinannya. Berdasarkan poin 15 Berita Acara pre bid 

meeting jika masih ada pertanyaan setelah pre bid 

meeting yang belum terjawab atau belum terbahas, 

para peserta masih diperbolehkan menanyakan dan 

memverfikasi kembali maksimal sampai tanggal 30 

Januari 2015. Oleh karenanya setelah mempelajari 

dokumen lebih lanjut, Saksi mengirimkan e-mail pada 

tanggal  30 Januari 2015 untuk meminta perpanjang 

waktu pengumpulan dokumen penawaran dari tanggal 

11 Februari 2015 menjadi tanggal 6 Maret 2015.  

Perpanjangan waktu pengumpulan dokumen 

penawaran (Bid Submission Extension) diminta 

Pertamina karena banyaknya dokumen yang harus 

dilampirkan sedangkan tim di Pertamina terbatas serta 

birokrasi di perusahan yang cukup rumit tidak seperti 

di perusahaan swasta. Pertamina juga mengusulkan 

penggantian salah satu klausul terkait sulvage pada 

poin 30 di halaman 47. ---------------------------------------  

3.29. Bahwa Saksi memasukan dokumen lelang pada 

tanggal 11 Maret 2015 dan menyampaikan response of 

tender, namun Saksi tidak memasukan dokumen 

penawaran karena Pertamina tidak dapat 

berpartisipasi lebih lanjut dengan alasan vessel 

availabiltyissue dan masalah kapasitas tangki yang 

tidak bisa Pertamina penuhi. CNOOC mensyaratkan 

kapasitas tanki 750 ribu barrel sampai dengan 850 ribu 

barrel di 95% kapasitas tangki. Sedangkan 

berdasarkan perhitungan Saksi Mujiana Prawiradanta 

di kapasitas 98%, Galunggung tidak mencapai 750 

ribu barrel dan hanya sampai dikisaran  701 atau 702  

ribu barrel. Kapal-kapal Pertamina memang di desain 

khusus untuk pihak internal dan kebutuhan 

Pertamina. ------------------------------------------------------  

3.30. Bahwa Saksi mengetahui jika persyaratan spesifikasi 
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tersebut tidak dapat diubah saat diskusi  pre bid 

meeting  tanggal 22 Januari 2015, karena ada peserta 

yang menanyakan terkait kapasitas tangki. CNOOC 

menjawab bahwa kapastias tangki tidak dapat diubah 

lagi karena merupakan kebutuhan teknis operasional.  

3.31. Bahwa kapasitas kapal-kapal di Pertamina tidak ada 

yang diatas 750 ribu barrel, hanya dikisaran 710 

sampai dengan 715 ribu barrel saja. Karena kapal-

kapal Pertamina di desain untuk trading sesuai dengan 

perairan Indonesia, sehingga tidak didesain untuk 

kargo kuantiti dengan kapasitas 750 ribu barrel atau 

lebih. Menurut Saksi Oky Karyanto, Pertamina 

membangun kapal parselnya diangka 600 ribu barrel 

sehingga umumnya kapal Pertamina di desain di angka 

600 ribu barrel. Saksi Oky Karyanto merasa tidak 

dapat mengkonversi kapasitas barrel ke angka lebih 

dari 600 ribu barrel. Sedangkan sepengetahuan Saksi 

Mujiana Prawiradanta dimungkinkan  mengkonversi 

tangki kapal menjadi lebih besar sepanjang kapal 

tersebut masih bisa memenuhi stabilitas, menurut 

Saksi mungkin ada kapal yang slop tank nya  di 

kurangi sedikit, tapi semuanya tergantung dari analisis 

yang dilakukan khususnya dari sisi keselamatan. ------  

3.32. Bahwa jika Pertamina dapat menyediakan kapal yang 

sesuai spesifikasi tangki 750 ribu sampai 850 ribu 

barrel di kapasitas 95%, maka Pertamina tidak perlu 

mengkonversi tangki lagi. Namun Saksi tidak 

mengetahui  jika harus mengkonversi hal-hal lain di 

luar spesifikasi tangki. ---------------------------------------  

3.33. Bahwa menurut Saksi Mujiana Prawiradanta angka 

98% adalah angka kelaziman di dunia shipping. 

International Association for Independent Tanker Owner 

(Intertanco) sudah menerbitkan format identitas kapal 

yang disebut Q88, tertera di Q88 berapa barrel yang 

dapat diangkut sebuah kapal dalam kapasitas 98%. 

Namun IMO (International Maritime Organization) tidak 
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menerapkan  Q88 sebagai standar internasional yang 

dibakukan. Q88 hanya menjadi standar untuk para 

shipping owner karena Q88 sering dimintakan sebagai 

dokumen kapal dari para owner di market. ---------------  

3.34. Saksi Oky Karyanto menambahkan kapasitas 98% di 

desian kapal untuk mengakomodir faktor keselamatan. 

Volume 2% dibiarkan kosong, karena sifat BBM 

memuai dan menguap. Sehingga jika misalnya 

dibutuhkan kapal 850 ribu barrel, maka biasanya di 

set di 98% kapasitas tangki.Terkait angka dan 

kapasitas tergantung dari pemberi pekerjaaan. Dapat 

dipastikan 800 ribu barrel dalam 98% dibanding 800 

ribu di 95%  membuktikan bahwa dibutuhkan kapal 

FSO  yang lebih besar dalam kegaiatan ini. --------------  

3.35. Bahwa Saksi yakin spesifikasi 750 sampai dengan 850 

barrel dalam kapasitas 95% tertulis di dokumen tender 

instruction untuk para peserta. -----------------------------  

3.36. Bahwa Saksi mengatakan berdasarkan pengalaman 

Saksi sebelumnya dalam mengikuti tender FSO, belum 

pernah ada penyelenggara tender yang mensyaratkan 

kapasitas 95%. Namun Saksi tidak menemukan 

literatur atau referensi yang menyatakan tidak 

diperkenankannya digunakan selain  kapasitas 98%. --  

3.37. Bahwa ada peserta yang menanyakan mengenai boiler 

triple burner dalam  Pra Kualfikasi pertama dan Pre Bid 

Meeting sebagaimana yang diketahui dari Exhibit A.1 

Minutes of Meeting. Peserta itu menanyakan jika hanya 

dapat menyediakan 1 dek boiler ukuran 60 ton perhari, 

CNOOC menjawab bahwa peserta atau owner harus 

menyediakan 2 unit triple fuel system boiler karena 

satu untuk pemakaian harian dan  satu sebagai 

cadangan. -------------------------------------------------------  

3.38. Bahwa Direksi Saksi yang memutuskan untuk 

mengajukan dan mengikuti hampir setiap tender agar 

bisa mempelajari apa yang terjadi di KKS. Tender 

CNOOC ini sepengetahuan Saksi akan panjang 
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sehingga Saksi ikut serta terlebih dahulu untuk 

mendapatkan pengalaman. Karena banyak tender yang 

mempersyaratkan pengalaman keikutsertaan tender, 

sehingga untuk memenuhi persyaratan-persyaratan 

yang demikian, Pertamina banyak mengikuti tender di 

beberapa tempat, salah satunya di Santos. ---------------  

3.39. Bahwa Saksi Oky Karyanto tidak mengetahui kapan 

pertama kali  Pertamina ikut tender K3S karena baru 

bergabung pada Desember 2016. ---------------------------  

3.40. Bahwa dalam tender CNOOC ini Pertamina sempat 

mempertimbangkan untuk melakukan back to back 

charter, dimana hal tersebut adalah hal yang umum 

dilakukan di Pertamina. Pertamina juga sempat 

mempertimbangkan untuk menyewa dari perusahaan 

lain. Saksi sudah mencari di pasaran namun tidak 

menemukan spesifikasi yang sesuai dan pemilik yang 

bersedia. Kapal dengan spesifikasi 750 ribu barrel atau 

lebih di kapasitas 95% ada beberapa di pasaran 

namun terkendala karena kapalnya sedang di charter 

atau lokasinya yang terlalu jauh. Saksi menemukan 

kapal yang available dan sesuai dengan spesifikasi ada 

di timur tengah dan Afrika Selatan. Para pemiliknya 

pun tidak tertarik untuk meminjamkan karena akan 

disewa dalam jangka panjang dan harus mengubah 

bendera kapalnya menjadi bendera Indonesia. Ada juga 

pemilik yang tertarik untuk meminjamkan namun 

spesifikasinya tidak sesuai.----------------------------------  

3.41. Bahwa sepengetahuan Saksi kapal dengan spesifikasi 

yang diminta CNOOC baik dipasaran domestik 

maupun internasional saat itu yang bisa disewa  ada 

lebih dari satu. -------------------------------------------------  

3.42. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail apakah 

ada kapal dengan spesifikasi 750 ribu sampai dengan 

850 ribu barrel di kapasitas 95% di Indonesia, namun 

jika terkait spesifikasi tangki saja maka FSO CNOOC 

114 milik PT Sillo Maritime memungkinkan karena 
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sesuai dengan spesifikasi tangker. -------------------------  

3.43. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kapal 

dengan spesifikasi seperti yang diminta CNOOC 

dipasaran Indonesia. Namun sepengetahuan Saksi ada 

perusahaan yang biasa menyediakan kapal-kapal 

besar, seperti Suci Grup dan Andika Larasati. -----------  

3.44. Bahwa Pertamina memiliki kebijakan, jika kapal yang 

sesuai spesifikasi ada di dalam pasar Indonesia maka 

mereka akan “memakan kue yang sama” karena jika 

pemilik dan kapalnya ada di Indonesia tentu mereka 

akan langsung mengikuti tender itu sendiri tanpa 

harus menyewakannya kepada perusahaan lain, guna 

mendapatkan profit yang lebih tinggi. Sehingga jika 

ada pemilik kapal yang belum pernah memasarkan 

kapalnya di Indonesia, maka Pertamina bisa 

mendapatkan profit yang lebih besar. ---------------------  

3.45. Bahwa sepengetahuan Saksi Mujiana Prawiradanta 

pada saat kapal Galunggung disewa di Widuri, kapal 

Galunggung tidak memiliki permasalahan keamanan 

pada kapal. Bahkan kapal Galunggung cukup bagus 

performance nya sehingga mendapat penghargaan 

terkait HSSC. Masalah keamanan pernah terjadi 

namun bukan terkait safety pada kapalnya, melainkan 

terkait salah pengiriman sehingga ada indikasi 

pencurian namun sudah berhasil ditangani. -------------  

3.46. Bahwa CNOOC menyampaikan surat tanggal 13 Maret 

2015 yang menyatakan karena hanya ada 2 peserta 

yang men-submit dokumen tender, maka diputuskan 

bahwa tender tersebut di tender ulang. CNOOC 

meminta bid dokumen ulang  kepada para peserta 

yang telah melewati Pra Kualifikasi HSE dan Pra 

Kualifikasi selambat-lambatnya 27 Maret 2015. 

Tanggal 27 Maret Pertamina menjawab surat tersebut, 

dan menyampaikan kembali bahwa berdasarkan surat 

yang Pertamina kirimkan sebelumnya pada tanggal 11 

Maret 2015, Pertamina tidak dapat melanjutkan tender 
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ini sehubungan dengan tanker size requirments dan 

avalibility kapal yang tidak bisa Pertamina penuhi. -----  

3.47. Bahwa menurut pendapat Saksi sulit menjawab 

pertanyaan mengenai faktor utama yang menyebabkan 

Pertamina mundur dari tender. Diantara dua faktor 

yang ada harus dilihat bahwa satu kaki Pertamina 

fokus pada distribusi minyak, dan hal ini adalah 

kegiatan sosial dalam mengamankan supply minyak 

domestik, sedangkan satu kaki lagi melakukan bisnis 

untuk mendapat uang. ---------------------------------------  

3.48. Bahwa dalam pengadaan kapal Galunggung tujuannya 

adalah untuk distribusi minyak domestik. Tujuan 

komersial bukan tujuan utama Pertamina 

sebagaimana yang dilihat dari spesifikasi kapal 

mendukung kegiatan distribusi domestik. ----------------  

3.49. Bahwa Saksi tidak yakin jika Pertamina pernah 

menyewakan FSO dari luar. Namun jika menyewakan 

FSO biasanya pasti sudah ada spesifikasi teknis yang 

sudah ditentukan oleh Pertamina. Spesifikasi nya akan 

cukup panjang mulai dari tipe, lokasi tertentu, periode 

tertentu, panjang kapal, kelengkapan keamanan dan 

sebagainya pasti dipersyaratkan termasuk hal-hal yang 

menunjang FSO tersebut. ------------------------------------  

3.50. Bahwa menurut pemahaman Saksi pengertian Standar 

Internasional Q 88 dalam dapat diartikan sebagai 

kelaziman internasional. Hal ini terkait dengan 

pertanyaan CNOOC yang menyamakan standar itu 

sebagai sesuatu yang bersifat sertifikasi seperti SNI 

untuk di Indonesia atau tidak, dalam hal ini maksud 

perkataan Saksi standar internasional adalah 

sebagaimana yang lazim digunakan di dunia 

internasional. --------------------------------------------------  

3.51. Bahwa Saksi tidak ingat apakah dalam tender CNOOC, 

pihak penyelenggara lelang mengharuskan kapal 

sudah di Indonesia atau boleh didatangkan dari luar. --  

3.52. Bahwa menurut keterangan Saksi, Pertamina saat ini 
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punya satu FSO di Madura. Selain itu bukan FSO 

tetapi temporary storages tanker, yaitu kapal 

Galunggung. ---------------------------------------------------  

3.53. Bahwa Saksi tidak ingat detail persyaratan saat di 

WMO tetapi Saksi yakin hanya sesuai standar kecuali 

ketersediaan craine dan landing helikopter. --------------  

3.54. Bahwa dalam pelaksanaan tender dengan CNOOC, 

Pertamina pernah bertanya terkait dengan spesifikasi 

yang diberikan namun Pertamina tidak pernah 

keberatan. Saksi bertanya mengapa harus 

menggunakan triple burner, CNOOC menjawab untuk 

mengoptimalkan sumber bahan bakar yang 

dimilikinya. -----------------------------------------------------  

3.55. Bahwa kapalnya memang diminta on sub mission, 

berarti dibutuhkan kapal berbendera Indonesia. Saksi 

melakukan pencarian diluar Indonesia sebagai usaha, 

walaupun pastinya lebih banyak bendera asing tetapi 

mungkin saja ada kapal berbendera Indonesia yang 

diluar. Yang ingin Saksi katakan adalah namanya 

mencari maka Saksi mencari ke semua tempat siapa 

tahu bisa dapat kapal Indonesia di luar negeri. ----------  

3.56. Bahwa Saksi tidak ingat berapa pastinya kapal yang 

sesuai dengan persyaratan yang diminta untuk tender 

CNOOC, tetapi yang pasti saat berhubungan dengan 

pencarian kapal, kami tidak langsung mendatangi 

pemilik kapal tetapi Saksi melalui network yang bisa 

memberikan data mengenai kapal-kapal yang tersedia 

sesuai dengan spesifikasi yang Saksi mintakan. Seperti 

misal, Saksi mendatangi broker di Singapura untuk 

menanyakan ketersediaan kapal yang sesuai dengan 

spesifikasi yang diminta CNOOC. Saksi juga me-review 

buku registrasi tanker, walaupun tidak ingat ada 

berapa unit yang tersedia tetapi pasti lebih dari satu. --  

3.57. Bahwa Saksi menerangkan sempat ada korespondensi 

antara Pertamina dengan CNOOC. -------------------------  

3.58. Bahwa alasan kenapa Pertamina tidak menyampaikan 
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keberatan atas spesifikasi yang diberikan oleh CNOOC 

adalah karena pada saat itu Pertamina masih optimis 

bisa menemukan pemilik kapal yang sesuai dengan 

spesifikasi dari CNOOC dan dapat diajak bekerja sama. 

Kemudian terkait dengan keberatan, hal tersebut 

merupakan wewenang pimpinan bukan urusan Saksi 

untuk keberatan soal kapasitas 750 ribu-850 ribu 

barrel. -----------------------------------------------------------  

3.59. Bahwa Saksi menerangkan andai kata Pertamina bisa 

mendekati bidder lain kemudian membuat konsorsium 

atau Pertamina dapat menyewa kapal Sillo Maritime 

tentu Pertamina tidak akan melewatkan kesempatan 

tersebut. Yang penting kedua belah pihak sama-sama 

untung. ---------------------------------------------------------  

3.60. Bahwa secara global terbukti ada kapal yang mampu 

memenuhi spesifikasi dari CNOOC. Saksi mengatakan 

hal itu karena Saksi pernah lihat lebih dari satu, tapi 

tentu tidak yang persis sama. Cuma masih bisa 

memenuhi kualifikasi yang dimintakan oleh CNOOC. --  

3.61. Bahwa yang jadi persoalan adalah bila Pertamina 

dapat kapal besar, tentu batas minimumnya akan 

terpenuhi, kemudian kalau satu tangki ditutup apakah 

masih dapat masuk dalam kualifikasi, Karena banyak 

Saksi temui kapal yang bisa masuk kualifikasi yang 

diberikan oleh CNOOC.---------------------------------------  

3.62. Bahwa dalam mengetahui tender yang akan diadakan 

Saksi tidak terbatas dari satu sumber saja melainkan 

dari berbagai sumber. Saksi sudah beberapa kali 

berhubungan dengan CNOOC bahkan CNOOC pernah 

meminjam kapal Pertamina, selain itu Pertamina juga 

berhubungan dengan pemilik kapal-kapal seperti Suci, 

Bull, Ardiana. Mereka rutin meeting dengan Saksi 

(Pertamina) dan dalam diskusi sering mereka bertanya 

apakah Pertamina ikut suatu tender tertentu atau 

tidak. Dari situ Pertamina mengetahui ada nya tender 

dengan CNOOC, setelah itu baru Saksi membaca dari 
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media cetak. ----------------------------------------------------  

3.63. Bahwa dari kaca mata Saksi sebagai pihak Pertamina, 

Saksi menganggap spesifikasi yang dipersyaratkan 

CNOOC sangat mungkin bisa dipenuhi. -------------------  

3.64. Bahwa keyakinan Saksi bisa didapat dari ada nya opsi 

meminjam dari kapal milik owner lain, kemudian Saksi 

menyadari tender itu panjang kalau tidak ada yang 

memenuhi maka akan ada re-tender, selain itu tender 

sudah lewat analisa awal yang dibuat oleh SKK Migas.  

3.65. Bahwa untuk lulus Pra Kualifiasi yang dinilai antara 

lain kemampuan, performance, kinerja operasional, 

administrasi dari perusahaan. Yang dilihat masih sisi 

luar perusahaan belum sampai spesifikasi teknis 

seperti besar tankinya dan hal-hal semacam itu. --------  

3.66. Bahwa bila Pertamina ikut tender, maka akan 

didaftarkan dahulu sebelum diperbincangkan dengan 

divisi-divisi lain. Asalkan masih dalam Pra Kualifikasi 

dan ada alasan logis pengunduran diri maka tidak ada 

sanksinya. ------------------------------------------------------  

3.67. Bahwa terkait sanksi, hal yang sama juga berlaku di 

Pertamina. Bila Pertamina menjadi penyelenggara 

tender, kemudian ada yang mau ikut tender sampai 

tingkat tertentu kemudian mengundurkan diri tanpa 

alasan yang jelas tentu akan diberi sanksi. Hal yang 

berbeda jika ada alasan yang jelas dalam pengunduran 

diri itu. ----------------------------------------------------------  

3.68. Bahwa sudah ada indikasi Saksi akan membuat 

konsorsium, tetapi tidak sampai terbentuk karena para 

pihak tidak sampai pada kata sepakat untuk mau 

bekerjasama dengan Pertamina dalam konsorsium 

pengadaan kapal untuk tender CNOOC. ------------------  

3.69. Bahwa hal yang membuat Pertamina sulit sampai 

akhirnya mengundurkan diri, sebetulnya adalah tidak 

bisa dipilih yang mana yang paling utama,  hanya ada 

beberapa persyaratan yang tidak masuk spesifikasi. 

Seperti pertama, terkait triple burner, Pertamina tidak 
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punya pengalaman jadi tidak akan masuk, kedua soal 

kapasitas kapal dan ketiga masalah internal yang pada 

saat itu Pertamina lebih mengutamakan masalah 

keamanan domestik. ------------------------------------------  

3.70. Bahwa mengenai dokumen triple burner adalah 

dokumen tambahan, yang dimasukan pada tahap Pra 

Kualifikasi tanggal 18 Agustus 2014. Kemudian Saksi 

membalas tanggal 21 Agustus 2014, Saksi mengatakan 

Pertamina minta tambahan waktu untuk menyiapkan 

dokumen yang disiapkan oleh CNOOC. -------------------  

3.71. Bahwa alasan Pertamina minta tambahan waktu 

ketika CNOOC minta pengalaman triple burner adalah 

strategi marketing Pertamina. Bila bisa minta 

tambahan waktu maka Pertamina akan mencoba 

semaksimal mungkin untuk memenuhinya. -------------  

3.72. Bahwa tanggal 25 Agustus 2014, Saksi melakukan 

internal meeting kemudian hasilnya disampaikan 

kepada CNOOC, yang mana dalam laporannya Saksi 

mewakili Pertamina menyampaikan bahwa Kapal FSO 

Cilacap salah satu kapal Pertamina yang difungsikan 

sebagai FSO pernah mengoperasikan triple burner, 

kemudian dokumen terkait disampaikan pihak 

Pertamina kepada pihak CNOOC. --------------------------  

3.73. Bahwa dari Pertamina tidak memberi dokumen 

tambahan, maka Saksi memberikan dokumen FSO 

Cilacap. Disitu juga pihak Pertamina mengatakan 

bahwa Saksi tidak dapat menjanjikan dokumen 

mengenai FSO Cilacap itu semua benar adanya. --------  

3.74. Bahwa hasil dari dokumen FSO Cilacap diyakini Saksi 

telah di-review oleh pihak CNOOC, tetapi terkait hal ini 

tidak ada berkas resmi dari CNOOC sebagai jawaban. -  

3.75. Bahwa sampai Pertamina mengundurkan diri dari 

tender belum ada jawaban dari CNOOC terkait 

dokumen FSO Cilacap. ---------------------------------------  

3.76. Bahwa Pertamina menemukan satu kapal yang berada 

di Amerika atau Eropa, selain itu salah satu kapal 
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yang ada dipasaran juga sudah di akuisisi oleh salah 

satu peserta tender juga, yaitu oleh Bull. Kapal Bull ini 

adalah salah satu nominasi kapal yang ada di pasaran 

ketika proses lelang ini sedang berlangsung. Saksi 

tidak ingat saat itu kapal Bull milik siapa. ---------------  

3.77. Bahwa TC artinya time charter, kapal yang berada pada 

masa TC bukan tidak boleh disentuh. Pada prakteknya 

dimungkinkan para pihak membuat kesepakatan 

pengakhiran kontrak lebih cepat dari waktu yang 

diperjanjikan di awal. -----------------------------------------  

3.78. Bahwa akuisisi itu maksudnya ada kerjasama baik itu 

kerja sama 50-50 atau 70-30 baik itu dalam bentuk 

back to back atau bentuk lainnya. Untuk presisinya 

Saksi tidak tahu, hanya para pihak dalam perjanjian 

tersebut yang tahu. -------------------------------------------  

3.79. Bahwa terkait spesifikasi yang diberikan CNOOC yaitu 

on submission adalah hal yang lumrah dalam 

pengadaan kapal di Indonesia. Pertamina juga pernah 

menerapkan on submission ketika menjadi 

penyelenggara tender karena alasan-alasan tertentu. --  

3.80. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apakah 

penentuan on delivery dan on submission adalah hal 

yang standar dalam tender-tender yang ada dalam 

dunia migas, tetapi yang jelas Pertamina melakukan 

hal tersebut atau dengan kata lain Pertamina 

membenarkan hal tersebut. ---------------------------------  

3.81. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah BP 

Migas mensyaratkan on delivery atau on submission. 

Tetapi dalam sambutan-sambutan pejabat migas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa diutamakan menggunakan 

kapal-kapal berbendera Indonesia. Kalau Pertamina 

peraturan mengenai keharusan menggunakan kapal 

berbendera Indonesia ada dalam peraturan tertulis. ----  

3.82. Bahwa pada tahun 2014 pengaturan migas sudah 

berada di bawah SKK Migas. --------------------------------  

3.83. Bahwa yang pasti punya kapal sebagaimana dimaksud 
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adalah PT Sillo Maritime karena hal tersebut bisa 

dilihat di pasaran. Selain itu yang mungkin punya 

adalah pemilik-pemilik kapal kelas kakap seperti Suci 

Group. -----------------------------------------------------------  

3.84. Bahwa kalo di wilayah Timur Tengah banyak kapal-

kapal besar tapi kalau di Indonesia sulit investasi 

kapal besar. Karena wilayah Indonesia relatif kecil 

berbeda dengan Timur Tengah yang jauh lebih luas. ---  

3.85. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa CNOOC 

meminta on submission, Saksi tidak mengetahui alasan 

apa saja yang mendasari permintaan dari CNOOC ini. -  

3.86. Bahwa Saksi tidak dapat menjawab pertanyaan dari 

pihak CNOOC apakah permintaan triple burner dari 

pihak CNOOC harus sudah ada di kapal saat proses 

tender atau sebatas dokumen yang menjelaskan 

mengenai hal itu. ----------------------------------------------  

3.87. Bahwa benar ada keberatan dari peserta lain, tetapi 

Saksi tidak tahu pasti siapa yang keberatan karena hal 

itu ada di minutes of meeting, yaitu pada pertanyaan 

Nomor 1 Annex 17 tabel 1 poin 3, ada yang bertanya 

terkait kapasitas tangki, yaitu 750 ribu-850 ribu di 

95% kapasitas total tangki, apakah bisa CNOOC 

pertimbangkan kembali dan membolehkan kapal 750 

ribu barrel di 98% termasuk slop tank. --------------------  

3.88. Bahwa bentuk keberatan ini tersirat, tidak secara 

resmi mengajukan surat keberatan, tetapi lebih pada 

bentuk pertanyaan pada forum tanya jawab. Hal ini 

karena dalam tender dimana pun tidak ada peserta 

tender yang mengajukan keberatan pada tahap proses 

awal tender. ----------------------------------------------------  

3.89. Bahwa kata-kata yang ditulis di dalam minutes of 

meeting adalah “We found  almost imposible to meet…..” 

dari kata-kata itu bisa dilihat bentuk keberatan yang 

diungkapkan sangat halus karena tidak serta merta 

mengungkapkan keberatan tersebut. ----------------------  

3.90. Bahwa triple burner itu bisa menggunakan gas, crude 
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oil, dan diesel, artinya barang ini adalah barang 

dengan spesifikasi tinggi dan akan mahal harganya. 

Triple burner adalah ini satu burner yang bisa 

menggunakan 3 bahan bakar. ------------------------------  

3.91. Bahwa Pertamina pernah menggunakan triple burner 

pada masa lalu yaitu pada tahun 1975, tetapi setalah 

berjalannya waktu Pertamina menganggap penggunaan 

triple burner ini tidak efisien karena berganti 3 bahan 

bakar tidak memberikan suatu dampak positif dalam 

efisiensi dalam penggunaan bahan bakar, oleh 

karenanya Pertamina saat ini kembali menggunakan 

satu jenis bahan bakar saja. --------------------------------  

3.92. Bahwa orang diizinkan untuk memiliki kapal 

berbendera Indonesia hanya perusahaan pelayaran 

dalam negeri, yang mana pemiliknya harus orang 

Indonesia. Kalau CNOOC saat ini dari segi hukum 

adalah perusahaan Indonesia maka bisa-bisa saja. 

Poinnya jadi berada dari segi hukum apakah 

perusahaan tersebut perusahaan Indonesia atau 

bukan.-----------------------------------------------------------  

3.93. Bahwa berdasarkan sepengengetahuan Saksi, sangat 

sulit ada jual beli bendera seperti yang terjadi di kapal 

nelayan, hal ini karena kapal tanker adalah kapal 

besar, ditambah lagi dari ujung haluan sampai buritan 

harus mencerminkan Negara yang berlayar. Jadi segala 

dokumen turunan nya harus Indonesia. ------------------  

3.94. Bahwa di dunia tanker sangat sulit melakukan 

pemalsuan bendera seperti yang dilakukan di kapal-

kapal ikan kecil. Karena dalam kapal tangker 

semuanya harus melalui proses administrasi yang 

panjang. ---------------------------------------------------------  

3.95. Bahwa Pertamina minta pengunduran waktu, selain 

karna spesifikasi yang tidak memenuhi, Saksi ingin 

mencari kapal diluar yang dapat memenuhi spesifikasi 

yang dimintakan oleh CNOOC. Walaupun 

kenyataannya Saksi terkendala oleh masalah bendera 
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kapal tetapi Saksi tetap berusaha mencari kapal yang 

berbendera Indonesia. ----------------------------------------  

4. Saksi Atas Nama Dirdja Adisiswanto (Saksi Pihak 

Investigator) -----------------------------------------------------------  

4.1. Bahwa Saksi Dirja Adisiswanto adalah bagian 

construction di PT Duta Marine yang mengikuti 

langsung Tender CNOOC saat itu. -------------------------  

4.2. Direksi PT Duta Marine terdiri dari Ibu Amania 

Amarina selaku komisaris utama, Bapak Muhammad 

Zuhul selaku Direktur Utama dan Bapak F. Danar 

selaku Direktur Operasi. Seharusnya yang hadir dan 

memberikan keterangan di sidang kali ini adalah 

bapak Muhammad Zuhul, namun dikarenakan beliau 

sedang berpergian keluar negeri, maka Saksi mewakili 

PT Duta Marine di persidangan kali ini. -------------------  

4.3. Bahwa PT Duta Marine bisnis utamanya adalah di 

bidang Pelayaran. PT Duta Marine bergerak dibidang 

maritime dan construction untuk membangun kapal 

baru atau tank charter. ---------------------------------------  

4.4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, FSO berbeda 

dengan tanker. Floating Strorage and Offloading unit 

atau FSO merupakan penampung minyak yang diam di 

tengah laut namun tetap dinamakan kapal. Sedangkan 

kapal tanker tidak hanya diam namun berlayar. --------  

4.5. Terdapat 2 unit FSO yang PT Duta Marine operasikan 

dan maintain. Yang pertama adalah FSO Cinta 

Natomas di Tuban Marine Terminal dengan kapasitas 

800 ribu sampai dengan satu juta barrel di luar slop 

tank. Kontrak FSO Cinta Natomas dengan PT Duta 

Marine dibuat sejak tahun 2005 dan telah 

dioperasikan sejak tahun 2006. Pada saat mengikuti 

tender CNOOC, kontrak dengan Cinta Natomas masih 

berlangsung. Yang kedua adalah FSO Kakap Natuna 

dari perusahaan Star Energy yang berdasarkan 

perkiraan Saksi dapat menampung 600 ribu sampai 

dengan 800 ribu barrel. Seingat Saksi kontrak dengan 
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FSO Kakap Natuna dibuat tahun 2011 dan telah 

dioperasikan sejak 2012. ------------------------------------  

4.6. Bahwa PT Duta Marine mengoperasikan FSO lewat 

tender yang perusahaan menangkan. Lingkup kerja PT 

Duta Marine dalam FSO tersebut adalah selaku 

pengawas yang melakukan operations and maintanance 

tank charter. Kapalnya merupakan milik negara yaitu 

dari SKK Migas/BP Migas. PT Duta Marine belum 

memiliki kapal FSO, namun memiliki tanker yang 

terdiri dari up boat dan utility. ------------------------------  

4.7. Bahwa Saksi sebagai perwakilan PT Duta Marine 

kurang mengetahui harus menjelaskan apa dalam 

persidangan kali ini karena undangan dari majelis 

komisi adalah untuk memberikan keterangan 

mengenai R (re-tender), sedangkan PT Duta Marine 

tidak mengikuti tender dan re-tender dari PT CNOOC 

karena gagal dalam tahap Pra Kualifikasi. ----------------  

4.8. Bahwa PT Duta Marine mengikuti tahap Pra Kualifikasi 

tender CNOOC. Saksi Bemby Hidayat adalah pihak 

yang mengurus administrasi di tahap Pra Kualifikasi. 

Secara kronologis, perusahaan Saksi biasanya 

membaca pengumuman dari media masa atau mencari 

dengan sistem online karena PT Duta Marine sudah 

menjadi mitra CNOOC. Dari pengumuman, PT Duta 

Marine mendaftar dan mengisi dokumen Pra 

Kualifikasi yang sudah disediakan oleh CNOOC dan 

mengumpulkan dokumen sesuai dengan jadwal. 

Namun lewat surat yang dikirimkan CNOOC, PT Duta 

Marine dinyatakan tidak lolos Pra kualifikasi. Atas 

ketidaklolosan itu, PT Duta Marine tidak memberikan 

pertanyaan, protes atau sanggahan. PT Duta Marine 

lebih memilih untuk mencari proyek lain. ----------------  

4.9. Bahwa secara prinsip, Saksi masih berharap dapat 

lulus tahap Pra Kualfikasi, namun Saksi menerima 

dengan keputusan CNOOC yang tidak meluluskan PT 

Duta Marine dalam tahap Pra Kualifikasi. ----------------  
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4.10. Bahwa PT Duta Marine belum pernah memiliki 

pekerjaan dengan CNOOC sebelumnya, walaupun telah 

menjadi rekanan dengan CNOOC. Yang dimaksud 

sebagai rekanan adalah lulus secara administratif 

sebagai mitra. Bukan hanya dengan CNOOC, banyak 

perusahaan lain yang menjadi rekanan dengan PT 

Duta Marine sehingga Saksi bisa dengan mudah 

mendapatkan informasi tentang tender dari 

perusahaan tersebut dengan sistem online. --------------  

4.11. Bahwa dalam proses tender CNOOC yang PT Duta 

Marine ikuti, dipimpin oleh manager operation dan 

Bapak Agus Suhardi selaku manager construction. 

Segala tindakan dan penentuan tender harus dengan 

persetujuan bapak Agus Suhardi. --------------------------  

4.12. Bahwa PT Duta Marine dalam mengikuti proses tender 

dikerjakan bersama-sama oleh tim dengan job desk 

masing-masing. Tim terdiri dari pihak teknis, legal, 

administrasi, keuangan dan lainnya. Dokumen bid 

tender selama Pra Kualifikasi diambil oleh Saksi Bemby 

dari tim Adminstrasi, jika hal-hal administrasi tidak 

ditangani langsung oleh orang administrasi 

dikhawatirkan terjadi miskomunikasi. Sehingga yang 

mengambil dokumen, menerima undangan dan 

mengikuti aanwijzing Pra Kualifikasi, sampai  bid 

dokumen akan dikerjakan oleh satu orang. Seluruh 

persyaratan tender  merupakan kewenangan pihak 

administrasi termasuk terkait pengalaman yang 

dipersyaratkan. Baru akan menjadi tanggung jawab 

Saksi di segi teknis jika sudah lanjut ke tahap 

construction. Dalam tahap Pra Kualifikasi, Saksi hanya 

mengetahui namun tidak terlibat langsung. --------------  

4.13. Bahwa secara kronologis, begitu ada pengumuman 

tender, maka bagian adminstrasi mengundang semua 

tim internal untuk rapat. Diputuskan oleh direktur 

operasi atau manajer operasi untuk ikut tidaknya 

tender. Setelah diputuskan untuk ikut tender, scoop of 
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work nya akan dibagi masing-masing kepada tim. Di 

tahap Pra Kualifikasi, secara garis besar adalah tim 

adminsitrasi yang dilibatkan. Dalam tahap pra 

kualifikasi juga melibatkan orang HSE untuk 

menyiapakan data HSE sebagai salah satu persyaratan 

tender. Jika Pra Kualifikasi lulus baru akan dilibatkan 

kepada Saksi dan semua tim. -------------------------------  

4.14. Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan dengan tim 

saat akan memutuskan  menggunakan kapal apa dan 

bekerja sama dengan siapa karena Saksi sedang 

operasi dilapangan. -------------------------------------------  

4.15. Bahwa Saksi sudah mengatahui bahwa PT Duta 

Marine akan gagal secara administrasi dalam tahap 

Pra Kualifikasi. Hal ini dikarenakan Saksi merasa 

mungkin pengalaman yang dimiliki PT Duta Marine 

dianggap kurang oleh CNOOC karena saat mendaftar 

tidak berbentuk konsorsium sebagaimana yang 

dipersyaratkan dalam pengumuman tender. -------------  

4.16. Bahwa Saksi merasa PT Duta Marine tidak memenuhi 

Kemampuan Dasar (KD) yang dimintakan dalam tender 

ini. Saksi tidak ingat berapa kemampuan dasar yang 

diminta dan berapa kemampuan dasar PT Duta Marine 

karena Saksi tidak membawa dokumen terkait. 

Kemampuan Dasar perhitungannya biasanya dari 

pengalaman yang dipersyaratkan dan Saksi merasa 

pengalaman PT Duta Marine tidak memenuhi 

persyaratan. Hal ini dikarenakan PT Duta Marine 

memang sedang mengoperasikan FSO, namun baru 

setahun berjalan sedangkan pengalaman yang 

dipersyaratkan 7 tahun. Dari alasan itu Saksi merasa 

tidak memenuhi persyaratan dan akan tidak lolos 

tahap Pra Kualifikasi. Saksi merasa jika Saksi sudah 

memiliki sertifikasi melaksanakan pengoperasian 

selama 7 tahun, maka kemampuan PT Duta Marine 

akan menjadi lebih tinggi nilainya. -------------------------  

4.17. Bahwa dalam memasukan pengalaman FSO Cinta 
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Natomas dan Kakap Natuna diputuskan dalam rapat 

internal yang disepakati oleh tim, manager-manager 

dan Direktur Operasi. ----------------------------------------  

4.18. Bahwa biasanya jika mendapatkan undangan tender, 

direktur dan tim lain juga akan langsung melakukan 

pencarian kapal yang sesuai spesifikasi memasukan  

dokumen dan menunggu pengumuman Pra Kualifikasi. 

Yang mencari kapal adalah Bapak Suhardi dan tim 

administrasi namun mereka belum menemukan kapal 

yang seseuai. PT Duta Marine tidak mengetahui ada 

kapal Sillo Maritime. ------------------------------------------  

4.19. Bahwa Saksi belum mencari kapal saat mengetahui 

spesifikasi kapal di pengumuman CNOOC. Sampai saat 

PT Duta Marine dinyatakan gugur, Saksi juga belum 

mencari kapal yang sesuai dengan spesifikasi. Saksi 

baru akan mencari kapal sesuai dengan spesifikasi 

yang dimintakan ataupun mencari rekan untuk kerja 

sama jika lulus Pra Kualifikasi tender CNOOC. 

Kapalnya pun baru dapat ditawarkan kepada CNOOC 

saat tender, sedangkan perusahaan Saksi tidak 

mengikuti tender. ---------------------------------------------  

4.20. Bahwa Saksi belum menemukan kapal yang sesuai 

spesifikasi dan belum menemukan partner untuk kerja 

sama. Saksi belum bergerak karena spesifikasi tender 

di pengumuman masih sangat general dan belum 

spesifik. Spesifikasi baru akan terlihat setelah membeli 

dokumen tender, namun Saksi tidak dapat 

membelinya karena tidak lulus Pra Kualifikasi.----------  

4.21. Bahwa Saksi serius dan bukan hanya sekedar coba-

coba dalam mengikuti tender ini. PT Duta Marine saat 

mendapat dokumen tidak langsung mencari kapal 

karena terlebih dahulu mencari partner untuk bekerja 

sama, jika perusahaan itu tidak mengikuti tender ini 

dan memiliki spesifikasi sesuai dengan yang 

dipersyaratkan di tender CNOOC. Namun kerja sama 

yang dimaksud bukanlah KSO. Biasanya PT Duta 
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Marine akan menyeleksi kapal dari Indonesia terlebih 

dahulu, yang datanya didapat dan dimiliki PT Duta 

Marine dari pusat perusahaan pelayaran dan jika ada 

yang sesuai spesifikasi akan perusahaan kontak untuk 

kerjasama. Dikarenakan kapasitas 800 ribu barrel 

jarang ditemukan di Indonesia, dengan persetujuan 

atasan jika diperlukan PT Duta Marine akan mencari 

kapal dari luar negeri. ----------------------------------------  

4.22. Bahwa sepengetahuan Saksi, perkiraan high level yang 

di set di FSO Cinta Natomas dan Kakap Natuna adalah 

sebesar 70% persen dari kapasitas tangki. Saksi tidak 

bisa menjawab apakah kapasitas tangki bisa dinaikan 

menjadi 95% karena menurut Saksi yang dapat 

menjawab pertanyaan tersebut adalah ahli. Saksi takut 

keliru dan tidak bisa berani mempertanggungjawabkan 

jawabannya. Menurut Saksi yang seharusnya 

menjawab pertanyaan tersebut adalah bass master dan 

super intender operation di tanker atau FSO yang 

bersangkutan. -------------------------------------------------  

4.23. Bahwa keselamatan kapal bisa dilihat dari operasinya, 

jika kapasitasnya sampai 1 juta barrel maka akan 

makin rendah resiko tenggelamnya. -----------------------  

4.24. Bahwa Saksi merasa pengalamannya mengoperasikan 

dan memelihara FSO memenuhi persyaratan tender. 

PT Duta Marine belum pernah  memiliki pengalaman 

menyediakan kapal FSO. Namun Saksi merasa yakin 

bisa memenuhi kualifikasi “mengoperasikan, 

memelihara dan menyediakan”. ----------------------------  

5. Saksi Atas Nama Bemby Hidayat (Saksi Pihak Investigator) --  

5.1. Bahwa di proses aanwijzing yang dihadiri Saksi dan 

para peserta lain, panitia CNOOC menjelaskan hal-hal 

yang berkaitan dengan dokumen Pra Kualifikasi. Yang 

dibicarakan merupakan hal-hal yang bersifat 

administratif, seperti kelengkapan dokumen, waktu 

pengumpulan dokumen, persyaratan-persyaratan yang 

diminta di dokumen seperti  akta perusahaan, surat-
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surat ijin SIUP, serta penjelasan mengenai 

pengalaman-pengalaman  yang dipersyaratkan. ---------  

5.2. Bahwa Saksi datang untuk aanwijzing/Pra Kualfikasi 

Meeting bersama dengan salah staff dari bagian teknis 

PT Duta Marine, namun Saksi tidak ingat siapa.  

Biasanya saat aanwijzing Saksi datang bersama 

dengan orang teknis dan keuangan karena Saksi tidak 

menguasai teknisnya. Saksi tidak ingat apakah staff 

teknis PT Duta Marine ada yang menanyakan tentang 

spesifikasi teknis kapal FSO atau tidak. Saksi tidak 

mengerti masalah teknis karena tugas Saksi sebatas 

memasukan dokumen pra kualifikasi saja. Tanggung 

jawab Saksi hanya sampai PT Duta Marine bisa men-

submit dokumen dan tidak didiskualifikasi di proses 

administrasi. ---------------------------------------------------  

5.3. Bahwa dalam aanwijzing yang Saksi ketahui tentang 

hal-hal yang dipersyaratkan adalah pengalaman 

sejenis yang pernah PT Duta Marine kerjakan dengan 

apa yang akan CNOOC kerjakan terkait tender FSO 

tersebut. Kebetulan PT Duta Marine pernah dan 

sedang mengoperasikan 2 kapal  FSO, sehingga PT 

Duta Marine menggunakan pengalaman itu untuk 

dimasukan dalam dokumen Pra Kualifikasi. Seingat 

Saksi, Saksi memasukkan dokumen penawaran Pra 

Kualifikasi pada tanggal 31 Oktober 2014. ---------------  

5.4. Bahwa dalam aanwijzing dijelaskan persyaratan 

pengalaman mengoperasikan FSO yang diminta adalah  

7 tahun terakhir. Dengan dua pengalaman yang PT 

Duta Marine punya terlepas masih dihitung 7 tahun 

terakhir atau tidak, tetap PT Duta Marine lampirkan. --  

5.5. Bahwa Saksi tidak lulus Pra Kualifikasi karena 

pengalaman yang tidak memenuhi kualifikasi yang 

dipersyaratkan. Hal ini dilihat dari surat yang 

dikirimkan CNOOC pada 29 Desember 2014 yang 

menyatakan PT Duta Marine tidak lulus karena “not 

meet the required contract experience” (mengacu pada 
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Pra Kualifikasi questionaire article 3.10). Dalam surat 

tidak dituliskan secara detail bahwa alasan tidak lolos 

adalah karena pengalaman yang dimiliki PT Duta 

Marine kurang dari 7 tahun. --------------------------------  

5.6. Bahwa Saksi tidak mengajukan keberatan atas hasil 

Pra Kualifikasi karena sudah menjelang akhir tahun 

dan banyak pimpinan yang sedang cuti dan keluar 

kota, sehingga saat dinyatakan tidak lulus maka Saksi 

hanya sekedar tahu saja dan tidak ada tindakan lebih 

lanjut. -----------------------------------------------------------  

5.7. Bahwa PT Duta Marine berkontrak dengan JOB 

Pertamina dan PetroChina untuk pengerjaan FSO 

Cinta Natomas pada tahun 2005. Pengerjaannya 

berlaku sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016. 

Sedangkan FSO Kakap Natuna sampai saat ini masih 

berjalan. PT Duta Marine hanya pernah melakukan 

pengoperasian dan pemeliharaan kapal milik negara 

namun tidak pernah menyediakan kapal. Dua 

pekerjaan ini didapatkan PT Duta Marine dengan cara 

memenangkan tender. Dalam pengerjaan Cinta 

Natomas Saksi belum terlibat, sedangkan dalam 

pengerjaan Kakap Natuna Saksi ikut terlibat. Saksi 

tidak mengetahui apakah ada perbedaan yang 

signifikan antara Tender Kakap Natuna dengan 

CNOOC. ---------------------------------------------------------  

5.8. Bahwa yang mengambil keputusan untuk 

memasukkan pengalaman  di Kakap Natuna dan Cinta 

Natomas untuk di submit pada tahap Pra Kualifikasi 

adalah hasil diskusi bersama dengan pimpinan dan 

para staff PT Duta Marine. Yang memutuskan segala 

keperluan tender ini adalah atasan PT Duta Marine 

dan Saksi hanya mengerjakan saja. -----------------------  

5.9. Bahwa Saksi percaya diri kedua pengalaman yang 

disampaikan cukup untuk mengikuti tender ini. 

Namun penilaian sepenuhnya Saksi serahkan kepada 

pihak CNOOC. -------------------------------------------------  
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5.10. Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang memantau 

pencarian tender di PT Duta Marine, namun biasanya 

pencarian pengumuman tender diberitahu atau 

diperintahkan pimpinan serta dari internet karena PT 

Duta Marine merupakan online member. PT Duta 

Marine mencari tender yang core-nya bisa sesuai 

dengan pengalaman yang perusahaan miliki. ------------  

5.11. Bahwa Saksi tidak menghiraukan kalimat 

“menyediakan” dalam pengumuman lelang, karena 

Saksi sudah merasa sudah dapat cukup memenuhi di 

kata “mengoperasikan” dan “FSO”. -------------------------  

6. Saksi Atas Nama Yudik T. Priyatno (Saksi Pihak Investigator) 

6.1. Bahwa PT Buana Listya Tama (PT BLT) berdiri sejak 

tahun 2005 dan sejak tahun 2011 berubah menjadi 

perusahaan terbuka (Tbk) dengan saham publik 

sebesar 9-10%. PT BLT bergerak dibidang shipping, 

pelayaran, FSO, dan FPSO. PT BLT menyediakan 

sarana transportasi untuk mengangkut liquid, baik 

berupa minyak, crude, white product, serta gas dalam 

bentuk cair. PT BLT  menyediakan kapal berjalan dan 

juga kapal diam untuk FSO dan FPSO. PT BLT 

berlokasi di Mega Kuningan, Jakarta. Sampai saat ini 

perusahaan memiliki 15 kapal dengan ukuran yang 

bervariasi, dari yang paling kecil dengan ukuran 5000 

DWT sampai yang paling besar dengan ukuran 

100.000 DWT, 1 FSO serta 1 FPSO. Untuk sekarang 

semua kapal sedang di sewa oleh para pen-charter 

yang mayoritas adalah pertamina. -------------------------  

6.2. Bahwa kapal-kapal perusahaan Saksi hanya 

mengangkut muatan cair dalam bentuk minyak dan 

gas dan tidak mengangkut general cargo. Letak kapal-

kapal perusahaan Saksi berada di sekitar Terminal 

Pertamina, berhubung kapal bergerak yang mencharter 

hanya Pertamina. Untuk proses pengambilan minyak, 

biasanya diambil dari wilayah off shore FSO CNOOC, 

Exxon Mobil,  Medco, atau perusahaan minyak sejenis 
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yang disebut K3S. Lalu akan diangkut oleh kapal-kapal 

PT BLT ke Kilang Pertamina, baik ke Galungan, 

Balikpapan, atau di Cilacap untuk diproses, dan jika 

crude akan diproses menjadi minyak terlebih dahulu.--  

6.3. Bahwa pada saat kapal perusahaan Saksi mendekat ke 

FSO, biasanya klien sudah mempersiapkan floating 

hose untuk disambung ke kapal perusahaan Saksi. 

Kemudian dari FSO menggunakan Cargo Pump, 

minyak didorong masuk ke kapal Saksi. Istilahnya 

kapal perusahaan Saksi pasif pada saat menerima/ 

saat loading, namun aktif pada saat discharging/saat 

unloading. Jadi pada saat di terminal, kapal Saksi 

menerima karena cargo pump yang bekerja adalah 

Cargo Pump FSO. Kemudian pada saat kami berada di 

kilang, Cargo Pump kapal PT BLT yang mendorong ke 

kilang. -----------------------------------------------------------  

6.4. Bahwa PT BLT mengikuti proses tender CNOOC pada 

tahun 2014. Saksi melihat pengumuman tender 

CNOOC di media koran serta berlangganan elektronik. 

Perusahaan Saksi mengikuti dari proses Pra 

Kualifikasi. Pada prinsipnya yang dievaluasi di Pra 

Kualifikasi adalah 3 hal yaitu previous experience/ 

pengalaman, financial capability/kemampuan finansial, 

dan Health Safety Environment (HSE) atau awareness 

perusahaan terhadap keselamatan kapal. Atas 3 dasar 

hal ini perusahaan Saksi dinyatakan lolos tahap Pra 

Kualifikasi. -----------------------------------------------------  

6.5. Bahwa kemudian Saksi mengikuti seluruh proses 

tendernya. Tahap teknis dan komersil diadakan secara 

bersamaan dengan model 1 tahap 2 sampul. Bahwa 

didalam tender requirement diminta dokumen-dokumen 

yang terkait dengan kapal,  dokumen-dokumen teknis, 

general lay out,  dan satu yang penting yaitu Power Of 

Attorney. Berdasarkan technical requirement, kapasitas 

tangki  yang diminta adalah 750.000 barrel. -------------  

6.6. Biasanya jika ada tender Saksi selalu memaksimalkan 
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kapal perusahaan terlebih dahulu, karena jika 

menggunakan kapal milik perusahaan lain akan lebih 

mahal. Saksi berusaha mencari kapal sesuai dengan 

tender requirement berhubung Saksi tidak memiliki 

kapal dengan kapasitas yang diminta. Dari teman di 

Singapura, Saksi mendapatkan kapal Texas Star yang 

posisinya ada di Amerika. Dengan legal power of 

attorney  dari pemilik kapal kepada perusahaan Saksi, 

perusahaan Saksi memiliki hak untuk menggunakan 

kapal Texas Star dalam tender CNOOC. Letter of 

Attorney adalah sebuah surat kuasa dari pemilik kapal 

kepada Saksi untuk menggunakan kapal ini di tender 

tersebut. --------------------------------------------------------  

6.7. Perusahaan Saksi dinyatakan lolos secara teknis dan 

diketahui bahwa harga yang perusahaan Saksi 

tawarkan berada di peringkat 2 (Note: Memang benar 

harga BLT bukan yang termurah. Sillo lebih murah. 

Tapi, sesudah normalisasi harga (karena pengaruh 

local content), harga BLT sesudah normalisasi 

dinyatakan yang terendah. Karena itu, BLT diundang 

terlebih dahulu waktu negonya. Karena BLT tidak 

bersedia menurunkan harga, barulah Sillo diundang 

untuk menurunkan harga, dst nya). Sepengetahuan 

Saksi, 2 bidders terakhir dalam tender CNOOC tidak 

ada yang penawarannya masuk ke dalam Owner 

Estimate Budget, oleh karenanya dilanjutkan ke proses 

negosiasi. Atas hal tersebut, CNOOC berusaha 

meyakinkan dan menekan semua bidders supaya 

harga yang ditawarkan masuk ke dalam budget owner 

estimate.  Kebetulan harga yang Saksi berikan cukup 

jauh dari owner estimate, oleh karenanya sempat 

dilakukan nego beberapa kali agar kami menurunkan 

budget, Saksi juga sudah menurunkan nilai konversi, 

namun sulit bagi perusahan Saksi untuk bisa 

mendekati harga owner estimate. Bahwa harga yang 

Saksi tawarkan untuk totalnya adalah 86.971.500 
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USD. Seingat Saksi Owner Estimate (OE)-nya kurang 

lebih sekitar 28.000 USD/day sedangkan yang dapat 

perusahaan Saksi tawarkan adalah 36.000 USD/day. 

Saksi diminta untuk turun dibawah 30.000 USD/day, 

namun hal tersebut adalah sulit untuk perusahaan 

Saksi. Hal ini dikarenakan kapal Texas Star masih 

relatif baru, masih bendera asing dan harganya juga 

saat itu masih relatif mahal. Berkali-kali ke shipyard 

Saksi tidak juga menemukan harga yang terbaik dan 

tidak dapat memenuhi harapan CNOOC. Akhirnya 

tender di award kepada lowest bidder. Setelah Saksi 

mengetahui bahwa perusahaan Saksi kalah dalam 

tender di CNOOC, Saksi menerima kekalahan ini tanpa 

mengajukan keberatan atau bantahan kepada panitia 

tender. -----------------------------------------------------------  

6.8. Bahwa yang membuat Saksi sulit untuk menurunkan 

harga penawaran, pertama adalah dari harga kapal 

yang merupakan bahan baku. Jika konversi dilakukan 

dengan kapal lama mungkin tidak akan terlalu mahal 

namun karena bahan bakunya mahal, walaupun harga 

konversi telah diturunkan, Saksi tetap tidak bisa 

membuat harga kami memenuhi persyaratan dari 

CNOOC. ---------------------------------------------------------  

6.9. Bentuk awal Texas Star adalah trading vessel, sehingga 

jika perusahaan Saksi menang, perusahaan harus 

menambahkan konversi cost untuk mengkonversi 

kapal menjadi FSO. Rencananya jika menang, Kapal 

Texas Star akan perusahaan Saksi beli secara 50:50 

dengan rekan di Singapura yang memang tertarik 

untuk chip in di kapal ini. Saat itu owner kapal hanya 

memberi opsi jual. Untuk sewa biasanya Saksi harus 

bekerja sama dengan pemilik kapal. -----------------------  

6.10. Kapal perusahaan Saksi, PT BLT, Bull Sulawesi 

memiliki kapasitas tangki dibawah 750.000 barrel, 

sehingga tidak memenuhi spesifikasi yang diminta oleh 

panitia tender CNOOC pada tahun 2014. Selain itu 
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kapal Bull Sulawesi juga sedang disewa oleh 

Pertamina, sehingga Saksi mencari kapal lain dan 

menemukan kapal Texas Star ini. Pemilik kapal sebisa 

mungkin tidak akan membiarkan kapalnya 

menganggur, oleh karenanya begitu kontrak dengan 

CNOOC selesai Saksi menyewakan ke Pertamina. 

Sedangkan tidak mungkin menawarkan kapal yang 

sama kepada CNOOC saat kapal sudah disewa oleh 

Pertamina. ------------------------------------------------------  

6.11. Bahwa menurut Saksi seluruh kualifikasi dalam tender 

ini dapat dipenuhi oleh perusahaan Saksi. ---------------  

6.12. Bahwa ketika tawaran Saksi jauh dari OE Saksi tidak 

melakukan keberatan atau bantahan. Dari awal Pra 

Kualifikasi sampai dengan Tender Saksi tidak pernah 

menemui sesuatu yang mengganjal, semua berjalan 

lancar sampai pada proses negosiasi yang gagal 

menemukan harga yang pas bagi kedua belah pihak. --  

6.13. Bahwa karena harga kapal terlalu mahal, yaitu 

mendekati USD 30.000.000, kemudian  proses 

konversi ke Indonesia flag cukup mudah. Namun 

masih ada tambahan-tambahan lainnya seperti crane, 

metering skid, melakukan repair dan life extension agar 

dapat bertahan 10 tahun tanpa docking (Saksi tidak 

tahu pasti apakah 5 atau 10 tahun tanpa docking). 

Artinya Saksi harus melakukan close up survey, untuk 

mencari dimana penambahan bracket, ketebalan plat 

dan lainnya. Bisa seharga 15 juta dan masih ada 

tambahan bunga bank dan IRR. Namun jika harga beli 

kapal masih 12 juta maka dapat Saksi pertimbangkan 

karena masih menguntungkan.-----------------------------  

6.14. Bahwa menurut Saksi alasan perusahaan Saksi tidak 

mencari kapal dari tempat lain yang mungkin bisa 

lebih murah adalah karena harga kapal saat itu 

memang sedang tinggi sehingga Saksi tidak melihat 

peluang mendapat harga yang lebih murah dari kapal 

Texas Star. -----------------------------------------------------  
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7. Saksi Atas Nama Debora Audrey (Saksi Pihak Investigator) ---  

7.1. Bahwa pemanggilan PT Pelayaran Tamarin Samudra 

Tbk (PT Tamarin) oleh KPPU ditujukan langsung 

kepada Debora Audrey, namun pada kesempatan 

sebelumnya, 15 Mei 2017, Saksi tidak dapat hadir 

sehingga diwakilkan oleh Leo Tangkilisan. Majelis 

Komisi meminta dilakukan pemanggilan kembali atas 

Debora Audrey karena tidak banyak hal yang bisa 

digali dari Leo Tangkilasan karena beliau bukanlah 

Saksi fakta yang melihat dan mengalami langsung. ----  

7.2. Bahwa yang memutuskan PT Tamarin untuk ikut 

dalam tender CNOOC selain Saksi sendiri adalah 

keputusan bersama Direksi PT Tamarin. -----------------  

7.3. Bahwa Saksi mengetahui persyaratan dalam tender, 

bidders dipersyaratkan untuk  memiliki pengalaman 

mengerjakan FSO setidaknya sekali dalam kurun 

waktu 7 tahun terakhir. Sebelumnya, PT Tamarin 

belum pernah memiliki pengalaman dibidang FSO 

atapun FPSO. Namun Saksi men-submit pengalaman 

yang perusahaan Saksi punya saja dan berharap 

perusahaan Saksi bisa menjadi agen terhadap 

perusahaan yang memiliki FSO atau bisa bekerja sama 

dengan perusahaan yang memiliki FSO. Rencana ini 

baru akan dilaksanakan Saksi jika lolos tahap Pra 

Kualifikasi dan menjadi pertimbangan dasar Saksi 

untuk tetap mengikuti tender dan men-submit 

dokumen Pra Kualifikasi. ------------------------------------  

7.4. Bahwa pada saat diminta melampirkan pengalaman di 

bidang FSO dan FPSO untuk di-submit di dokumen Pra 

Kualifikasi Saksi hanya melampirkan pengalaman-

pengalaman yang pernah dikerjakan oleh 

perusahaannya saja walaupun tidak ada yang terkait 

dengan FSO. ---------------------------------------------------  

7.5. Bahwa Saksi mengetahui perusahaanya tidak lolos 

tender CNOOC berdasarkan fax yang diterima pada 

tanggal 29 Desember 2014 dari CNOOC. Di surat 
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tersebut dinyatakan bahwa perusahaan Saksi tidak 

memenuhi required experience yang dipersyaratkan 

CNOOC. Setelah menerima surat itu Saksi tidak 

mengetahui proses tender selanjutnya. Atas surat 

tersebut perusahaan Saksi tidak mengajukan 

komplain, keberatan ataupun berusaha melakukan 

diskusi dengan panitia lelang CNOOC. --------------------  

7.6. Bahwa setiap tender yang Saksi ikuti pasti pihak 

pengada tender mempersyaratkan perihal similar 

experience. Namun Saksi tidak ingat apakah di tender 

lain pernah dipersyaratkan Memorandum of 

Understanding dalam tahap pra kualifikasi. --------------  

7.7. Bahwa terkait similar experience yang dipersyaratkan 

dalam tender CNOOC, pengalaman perusahaan Saksi 

kebanyakan dibidang accommodation dan 

compartment. Jika ada tender lain, tender tug boat 

misalnya, walaupun tidak ada pengalaman di bidang 

tersebut Saksi biasa men-submit pengalaman yang 

sebelumnya pernah perusahaan Saksi kerjakan. --------  

7.8. Bahwa diskusi antara Saksi dengan Direksi, termasuk 

dengan Bapak Leo Tangkilisan dilakukan setelah 

membaca pengumuman. Yang didiskusikan Saksi 

dengan Direksi saat mendaftar bahwa dibutuhkan 

dokumen-dokumen seperti akta, ijin, surat dan akta 

pengakuan finansial bank untuk mengikuti tender 

CNOOC ini. -----------------------------------------------------  

7.9. Bahwa mengikuti tender CNOOC adalah keinginan 

perusahaan Saksi sendiri, tidak ada paksaan ataupun 

suruhan dari pihak lain. -------------------------------------  

8. Ahli Atas Nama Bapak Raja Oloan Saut Gurning (Ahli Pihak 

Investigator) -----------------------------------------------------------  

8.1. Bahwa Ahli adalah staf pengajar di Teknik Perkapalan 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. 

Ahli mengajar banyak kasus mengenai kapal. Di S1 

Ahli mengajar mengenai lay out kapal, desain part 

untuk perencanaan kamar mesin dan sistem kapal, di 
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S2 mengajar ekonomi sistem kelautan, dan di S3 

mengajar sesuai dengan bidang Ahli yaitu logistik 

maritim. Ahli meraih gelar S1 bidang Teknik 

Permesinan Kapal di ITS, S2 bidang Port Management 

di World Maritime University, Swedia, dan S3 di 

Australian Maritime College, University of Tasmania. 

Ahlimerupakan Ketua Umum Asosiasi Marine 

Engineering, Science and Technology Indonesia. Ahli 

menguasai bidang ilmu kapal, management pelabuhan 

serta operasi supply chain untuk maritime. --------------  

8.2. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Aframax 

utamanya didefinisikan oleh Intertanco sebagai kapal 

tanker dengan range 80.000 s/d 120.000 DWT. 

Dengan menggunakan aframax registrasinya menjadi 

berbeda-beda namun secara umum lebar kapal kurang 

dari 32,3 meter. Afra ranging-nya bermacam-macam, 

yang pertama adalah medium ranging, dengan bobot 

80.000 sampai dengan 120.000 dead weight ton (DWT). 

Pada prakteknya ada juga yang sampai dengan 

130.000 DWT, namun tetap menggunakan skala 

medium ranging. Yang kedua adalah soft ranging 

dengan bobot dibawah 80.000 DWT. -----------------------  

8.3. Bahwa ukuran kapasitas tangki secara internasional 

tidak ada standard nya karena bergantung dari desain 

tangki. Jenis tangki terbagi menjadi cargo tank dan 

slop tank. Tangki harus didesain dengan memenuhi 

standar keselamatan yang telah ditentukan. -------------  

8.4. Bahwa TST dan FSO sejatinya hanya untuk 

menampung dan menyimpan, tidak ada proses distilasi 

atau refinery. Yang membedakan keduanya adalah 

pemberat engine nya. Dalam banyak kasus kapal-kapal 

temporary tersebut engine nya tidak dilepaskan, begitu 

juga dengan FSO. Tangki tentara tidak mempunyai  

pemberat. Penggunaan kapal dipilih karena pada saat 

proses bongkar muatnya menjadi lebih aman. Hal ini 

dikarenakan kapal bisa bergerak dan mobile ketika ada 
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ombak. Dari sisi keselamatan, Kapal lebih unggul 

dibandingkan tanker. Walaupun tanker sudah di 

mooring dan terikat, namun tidak seperti kapal, tanker 

tetap tidak fleksibel dan bisa bergerak-gerak 

tergantung kondisi ombak. ----------------------------------  

8.5. Bahwa menurut Ahli angka 95% dalam kapal masih 

masuk akal dan memenuhi persyaratan. Namun perlu 

dilakukan pengujian oleh pemilik kapal baik dengan 

simulasi secara lagsung atau secara manual untuk 

mengetahui stabilitas kapal dalam kondisi 95%. --------  

8.6. Bahwa menurut pendapat Ahli kapal 98% bisa di 

modifikasi menjadi 95%, dan bisa juga sebaliknya. -----  

8.7. Bahwa Ahli mengatakan tidak bisa memastikan berapa 

maksimum tanki yang wajar, karena di dalam teori 

tidak ada angka magic seperti itu, angka magic harus 

disimulasikan terlebih dahulu, apakah kapal itu 

didesain dari awal untuk tujuan perairan tersebut atau 

telah dilakukan modifikasi. ----------------------------------  

8.8. Bahwa menurut pendapat Ahli 95% masih wajar tetapi 

angka 98% itu justru meragukan tingkat keamananya 

(tingkat keselamatan lebih rendah). ------------------------  

8.9. Bahwa Ahli mengatakan peraturan dari SOLAS yang di 

kutip oleh investigator adalah untuk kapal tanker 

bukan untuk FSO, untuk FSO biasanya ada peraturan 

khusus sendiri. Mengenai stabilitas kapal diatur di 

SOLAS, dipengaruhi juga dengan kondisi-kondisi 

lingkungan yang ada. -----------------------------------------  

8.10. Bahwa terkait pembatasan, menurut Ahli selama 

fungsinya tidak bisa menjadi seperti yang diinginkan 

yaitu untuk menjadi FSO maka kapal tersebut harus 

memenuhi syarat-syarat supaya bisa memenuhi fungsi 

FSO. Jadi tidak ada pembatasan yang ada hanyalah 

kebutuhan untuk memenuhi permintaan. ----------------  

9. Saksi Fakta Atas Nama Bapak Pieters Adyana Utomo (Saksi 

Investigator) -----------------------------------------------------------  

9.1. Bahwa Saksi mengatakan memahami masalah yang 
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dipersidangkan karena berperan dalam proses 

menawarkan kapasitas Saksi sebagai Chief of 

Commercial Officer PT Armada Bumi Pratiwi Lines (PT 

ABPL). PTABPL berdiri 1979 atau 1990an. Saham dari 

PT ABPL dipegang PT Soechi Lines Tbk yang bergerak 

dibidang pengangkutan serta penyewaan kapal berjenis 

tanker untuk mengangkut minyak dan gas. --------------  

9.2. Bahwa menurut Saksi jumlah peserta dalam Pra 

Kualifikasi 2 ada sekitar 8 (delapan) peserta. Tetapi 

Saksi tidak ingat secara pasti, oleh karenanya Saksi 

akan mengirim dokumen terkait untuk memastikan 

hal tersebut. ----------------------------------------------------  

9.3. Bahwa Pra Kualifikasi hanya melihat pengalaman 

peserta lelang, terkait dengan penghapusan syarat 

pengalaman triple boiler mungkin penyelenggara tender 

menganggap pengalaman menggunakan triple boiler 

tidak terlalu esensial karena tidak terlalu berbeda 

dengan penggunaan single atau double boiler system. 

Sementara dalam proses konversinya yang 

melaksanakan adalah kontraktor yang handal di 

bidangnya dengan terlebih dahulu mendapat 

persetujuan dari Class. ---------------------------------------  

9.4. Bahwa menurut pandangan Saksi waktu satu tahun 

sangat memungkinkan untuk melakukan perubahan 

atau konversi dari boiler yang umum menjadi triple 

boiler. ------------------------------------------------------------  

9.5. Bahwa mengenai ukuran kapal (Penggolongan Kapal 

berdasarkan ukurannya) tidak ada peraturannya, 

tetapi berdasarkan kebiasaan market saja. Oleh karena 

tidak ada patokan tertentu mengenai ukuran kapal 

maka dimungkinkan untuk membuat kapal baru 

dengan ukuran yang dipersyaratkan tetapi akan 

membutuhkan waktu yang cukup lama. ------------------  

9.6. Bahwa sepengetahuan Saksi, PT ABPL pernah dimintai 

keterangan oleh KPPU sebelumnya, yang dimintai 

keterangan adalah dari divisi legal. ------------------------  
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9.7. Bahwa terkait keterangan di LDP yang diberikan oleh 

divisi legal mengenai “dipersyaratkan 2 triple boiler dan 

perusahaan kami telah memenuhi persyaratan 

tersebut dalam kapal Fortune Villa yang kami 

tawarkan”, Saksi mengklarifikasi bahwa kapalnya 

belum memiliki triple boiler karena kapal Saksi adalah 

kapal angkutan yang notabenenya kapal angkutan 

memang menggunakan single fuel boiler. Saksi akan 

menkonversi kapalnya menjadi FSO dengan spesifikasi 

yang telah ditentukan, pada saat konversi karena 

setelah tender memang diberikan waktu satu tahun 

untuk melakukan konversi dan Saksi akan 

menambahkan 2 triple fuel boiler. --------------------------  

9.8. Bahwa di dalam proses tender ini, Saksi belum pernah 

menawarkan kapal Mt. Fortune Villa atapun kapal 

lainnya karena Saksi merasa tidak dapat memenuhi 

persyaratan kapasitas tangki. -------------------------------  

9.9. Bahwa menurut pendapat Saksi, 98% sebenarnya 

sudah aman, dan jika mau lebih aman, maka boleh 

dibuat 95% Namun hal tersebut tidak standard. -------  

10. Saksi Fakta Atas Nama Bapak Warta Elia Rataulam S (Saksi 

Pihak Investigator) ----------------------------------------------------  

10.1. Bahwa Saksi bekerja di Dinas Fasilitas Produksi pada 

Divisi Eksploitasi dan pada tahun 2013 saat surat 

usulan CNOOC masuk, dinas tersebut masih 

bernama Dinas Pemboran dan Fasilitas Produksi. 

Saksi selaku SKK Migas dalam hal ini hanya 

berhubungan dengan K3S yaitu CNOOC. ---------------  

10.2. Bahwa pada saat meeting tidak ada perdebatan hanya 

diskusi biasa saja mengenai kebutuhan crude oil 

berdasarkan hasil analisa lapangan. CNOOC 

memberikan gambaran bahwa cadangan minyak 

masih cukup banyak dengan forecast 5-10 tahun ke 

depan. Atas dasar itu CNOOC mengusulkan perlu 

sesuatu untuk menampung produksi karena CNOOC 

berada di off shore sehingga crude oil yang dihasilkan 
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harus ditampung di suatu penampung untuk 

kemudian secara rutin akan ada kapal pembeli yang 

mengambil minyak tersebut. -------------------------------  

10.3. Bahwa Saksi bisa jelaskan bahwa kebutuhan 750.000 

barrel berdasarkan forescast produksinya adalah 

sesuai dengan kebutuhan kondisi operasi CNOOC 

pada saat itu. -------------------------------------------------  

10.4. Bahwa cara mengevaluasi yang dilakukan Saksi 

adalah cukup sederhana. Dari usulan yang di berikan 

CNOOC, data reproduksi perhari adalah 20.000 

barrel/hari dan sudah dicek oleh SKK Migas. Lalu 

dikalikan untuk sebulan sehingga untuk sebulan ada 

600.000 barrel. Data 20.000 barrel/hari adalah data 

faktual pertahun 2013, Spesifiknya adalah 20.224 

barrel/hari. ---------------------------------------------------  

10.5. Bahwa notulen rapat diketik oleh CNOOC dan di-

review oleh SKK Migas. Ada beberapa perbaikan dan 

Saksi kembalikan lagi lalu diperbaiki oleh CNOOC. 

Saat SKK Migas sudah sepakat, lalu baru 

ditandatangani oleh para pihak. --------------------------  

10.6. Bahwa terkait terdapat perbedaan nilai antara yang 

diajukan dan disepakati, Saksi dapat memberikan 2 

solusi. Jika benar-benar merubah total, contoh dari 

850.000 menjadi 150.000 barrel maka SKK Migas 

akan mengembalikan dulu suratnya untuk diperbaiki 

K3S. Namun jika usulan pada saat meeting tidak 

berbeda jauh dengan usulan di surat, maka Saksi 

akan cek data produksi berapa kebutuhan produksi 

yang diperlukan. ---------------------------------------------  

10.7. Bahwa berdasarkan logika produksi, jika produksi 

satu bulan adalah 600.000 barrel lalu dibuat kapal 

dengan kapasitas 600.000 barrel, dilaut banyak 

kemungkinan yang dapat terjadi, dapat 

dimungkinkan kapal yang akan mengambil crude oil 

dalam FSO tidak datang sesuai dengan yang 

dijadwalkan. Jika kapal sudah top tank atau penuh 
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maka akan berimbas ke produksinya. Oleh karenanya 

buffer menjadi penting. Jika diberikan kapal dengan 

kapasitas tampung 650.000 barrel ideal tidaknya 

adalah tergantung dari K3S nya, maka K3S hanya 

memiliki waktu 2 hari untuk keterlambatan. Dengan 

usulan dan resiko tersebut yang menjadi 

pertimbangan SKK Migas. ----------------------------------  

10.8. Bahwa fase produksi pada umumnya, didalam surat 

yang diajukan K3S memang tidak pernah 

menyebutkan spesifikasi secara detail dan isinya 

bersifat umum. Data terkait spesifikasi kapal 

didapatkan sebanyak-banyaknya pada saat meeting, 

K3S yang mengusulkan dan menjelaskan mengapa 

membutuhkan spesifikasi seperti yang diajukan, 

sedangkan pihak SKK Migas akan mengevaluasi. 

Yang disepakati masih spesifikasi umum, spesifikasi 

detil akan dituangkan K3S dalam dokumen tender. ---  

10.9. Bahwa terkait penentuan buffer atau spare kapasitas 

kapal dengan produksi yang ada sekitar 20.000 atau 

600.000 per bulan, berapapun kapasitas kapalnya 

asalkan produksinya bisa masuk maka mungkin saja 

untuk dilakukan. Menggunakan kapal dengan 

kapasitas 1.000.000 barrel untuk keperluan 

kapasitas 650.000 barrel, secara produksi bisa dan 

boleh saja untuk dilakukan. Namun yang 

menentukan kisaran yang tepat adalah tim dari Dinas 

Perkapalan yang memiliki data jenis kapal yang akan 

di lifting, persebarannya dan jadwalnya. -----------------  

10.10. Bahwa dasar divisi Saksi menyetujui dan memberikan 

rekomendasi kepada CNOOC adalah keperluan 

produksinya. Basis keperluan yang paling mudah 

dilihat adalah dengan adanya crude oil di Cinta 

Terminal, jika crude oil nya tidak ada maka tidak 

mungkin disetujui. Namun jika terkait detil teknis 

dan spesifikasi kapal Saksi serahkan pada tim 

perkapalan. ---------------------------------------------------  
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C. Alat Bukti Keterangan Saksi dan Ahli dari Majelis Komisi ---------  

1. Ahli Atas Nama Bapak Johnson W Sutjipto (Ahli dari Majelis 

Komisi) -----------------------------------------------------------------  

1.1. Bahwa tanker dibagi dalam dua kategori yaitu dari 

ukuran dan jenis pekerjaan. Dalam hal ukurannya, 

pada tahun 1954, Shell menggunakan AFRA (Average 

Freight Rate Assessment) yaitu suatu sistem yang 

pada tahun 1980-an yang menjelaskan bahwa kapal 

terbagi menjadi beberapa segmen, yaitu GP Tanker 

dengan ukuran 10.000 sampai dengan 25.000; MR 

(middle range) 25.000 sampai dengan 45.000; RR1 

45.000 sampai dengan 80.000; RR2 80.000 sampai 

dengan 160.000; VLCC 160.000 sampai dengan 

320.000; Ultra Large 320.000 sampai dengan 

550.000. Namun ukuran tersebut sudah jarang 

digunakan lagi dan belakangan ini lebih cenderung 

menggunakan flexibel market skill, yaitu bobot tanker 

Panamax adalah 10.000 sampai dengan 80.000; 

Aframax 80.000 sampai dengan 120.000; Suezmax 

120.000 sampai 200.000; VLCC 200.000 sampai 

320.000; VLCC 320.000 sampai dengan 550.000. Atas 

penjelasan tersebut Ahli memberikan hard copy 

kategori ukuran–ukuran/jenis-jenis kapal kepada 

majelis hakim. ------------------------------------------------  

1.2. Bahwa kapal dengan bobot 100.000 ton DWT tidak 

bisa menampung full 100% 100.000 ton DWT. Kapal 

kecil kebutuhan konsumsi kapalnya adalah sekitar 

10-15%, sedangkan kapal besar kemungkinan adalah 

3-5%. -----------------------------------------------------------  

1.3. Bahwa SOLAS sudah mengatur terkait standar tanker 

agar minyak tidak overfilled/kepenuhan. Standar 

yang di confirm oleh SOLAS untuk kondisi High Alarm 

adalah 95% dan untuk High High Alarm adalah 98%. -  

1.4. Bahwa setiap tanker wajib dan harus bisa 

mengangkut barang dalam kondisi 95% ataupun 

98%. Memilih 95% ataupun 98% berdasarkan 
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pendapat ahli lebih kepada faktor keselamatan dan 

jenis muatannya. Terutama jika spesific grade nya di 

atas satu, karena jika di atas satu tidak dapat 

menampung terlalu banyak. -------------------------------  

1.5. Bahwa di dalam suatu standar keamanan kapal 

tanker ada batasan-batasan tertentu, dan dapat 

dipilih karena semuanya ada perhitungannya masing-

masing. 95% dan 98% keduanya aman dalam batasan 

yang sesuai dengan SOLAS dan keduanya adalah 

pilihan. --------------------------------------------------------  

1.6. Bahwa 95% lebih aman namun bukan berarti 98% 

tidak aman karena keduanya sudah menjadi standar 

keamanan. Hanya saja menurut ahli hal ini lebih 

kepada standard safety yang diinginkan. ----------------  

1.7. Bahwa safety bagi setiap orang berbeda-beda dan 

merupakan sebuah pilihan. Namun dalam kondisi ini 

terkait juga dengan berat jenis angkutan dan 

muatannya. Bahwa tiap perusahaan minyak memiliki 

standar masing-masing ada yang lebih ketat daripada 

yang lainnya. -------------------------------------------------  

1.8. Bahwa 750.000 menurut Ahli sudah masuk ke tipe 

kapal Suezmax, namun masih masuk dalam 

borderline aframax yang paling besar. Ahli melihat 

ukuran tersebut adalah perbatasan antara big 

Aframax dan small Suezmax. ------------------------------  

1.9. Bahwa jumlah boiler di FSO adalah tergantung 

keinginan pemilik perusahaan minyak. Jika merasa 

satu tidak cukup dan dikhawatirkan tidak cukup 

aman, maka bisa dimintakan dua. -----------------------  

1.10. Bahwa Ahli menyatakan bahwa Q88 adalah fomulir 

“jadul” karena formulir Q88 adalah suatu daftar yang 

standardnya yang dibuat oleh para pemilik kapal agar 

ada suatu persamaan persepsi. Kapal berbeda dengan 

mobil yang memiliki standard yang cukup rigid, 

sedangkan kapal berbeda-beda sehingga dibuat suatu 

formulir oleh oil major untuk menyamakan persepsi. 
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Sehingga saat form Q88 dilihat dapat diketahui 

ukuran tangki kapal, kapasitas, slop tank dan lain 

sebagainya. Karakterisitik kapal bisa dilihat di 

formulir tersebut. --------------------------------------------  

1.11. Bahwa Ahli mengatakan Q88 sebagai suatu formulir 

yang jadul dikarenakan ada suatu standard 

pemeriksaan kapal yaitu off shore vessel inspection 

database (OFID) yang dibuat oleh surveyor 

independen yang disimpan dalam suatu database 

oleh sebuah pengelola. Sedangkan Q88 adalah buatan 

pemilik kapal sendiri tanpa ada badan tertentu yang 

membawahinya. Sehingga jika terdapat kesalahan 

dalam formulir Q88 tidak dapat di klaim. Q88 adalah 

sekedar dokumen oleh pemilik kapal atau operator 

kapal yang menceritakan tentang kapal tersebut. 

Tidak ada pihak ketiga independen seperti badan 

klasifikasi oleh karenanya Q88 bukanlah mandatory 

document. -----------------------------------------------------  

1.12. Bahwa menggunakan 95% atau 98% keduanya aman, 

namun dengan menggunakan 95%, pemilik kapal 

sebenarnya masih memiliki 3% lagi cushion. Artinya 

dalam situasi tertentu, kapalnya masih bisa 

beroperasi sampai dengan 98%. Dan hal ini tidak 

mempengaruhi berkurang atau bertambahnya jumlah 

barrel dan volume, karena hal ini lebih 

mempengaruhi muatan kapasitas tangki. ---------------  

1.13. Bahwa untuk mengubah 98% menjadi 95% ada 3 

cara. Yang pertama memanjangkan kapal dan 

menambah tangki yang mana hal ini terlalu mahal 

dan tidak akan dilakukan oleh pemilik kapal. Yang 

kedua adalah mengubah fungsi tangki dengan 

persetujuan badan klasifikasi dan flag state serta 

yang akan menggunakan kapal. Misalnya dari 

CNOOC yang menginginkan slop tank nya tidak 

diubah menjadi kargo tank, hal tersebut adalah hak 

CNOOC karena hal tersebut bisa menjadi cushion dan 
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standar keamanan tersendiri untuk CNOOC. 

Sehingga jika telah terjadi tank top dan minyak tidak 

diambil tempat waktu, CNOOC tidak perlu melakukan 

shut down atau pemberhentian produksi. Yang ketiga 

jika kapalnya lebih besar, tangki yang tidak terpakai 

dimatikan saja artinya tidak perlu digunakan. ---------  

1.14. Bahwa dari list kapal yang Ahli berikan yang 

memenuhi persyaratan tender CNOOC menurut Ahli 

hampir semuanya memenuhi dan dari spesifikasi 

kapal yang ada tinggal di konversi saja. -----------------  

1.15. Bahwa terkait 95% dan 98% adalah masalah 

keamanan yang merupakan hak prerogratif 

penyelenggara tender. Menurut Ahli tantangan dari 

para peserta tender adalah jika kapalnya terlalu kecil 

sehingga harus melakukan modifikasi, sedangkan 

jika kapalnya terlalu besar lebih mudah tinggal 

melakukan penutupan saja. Slop tank tidak boleh 

diubah menjadi cargo tank juga merupakan hak 

penyelenggara tender. ---------------------------------------  

1.16. Bahwa saat Ahli membaca pengumuman tender, 

kapal yang lebih besar ataupun lebih kecil tidak akan 

meet the spec walaupun bisa diperbesar atau ditutup 

tangkinya, karena persyaratan 750.000-850.000 

barrel ini adalah on bid submission. Namun jika saat 

bid dokumen diterima sudah ada keterangan dari 

KLAS bahwa tangki dapat dimatikan sehingga 

memenuhi spesifikasi maka kapal yang diatas 

850.000 barrel tetap dapat mengikuti tender dan 

tetap meet the spec. ------------------------------------------  

1.17. Bahwa kapal Federal II saat tender berlangsung kapal 

tersebut sedang bekerja di laut Jawa. Sedangkan 

Federal I yang berukuran satu juta barrel sedang di 

scrap sehingga tidak layak laut. ---------------------------  

1.18. Bahwa ketika on submission minimum harus ada 3 

peserta tender sebagaimana yang diatur dalam PTK 

007. Ketika tidak dipenuhi maka harus ada tender 
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ulang/re-tender. Jika semuanya sudah sesuai dan 

telah di-submit selanjutnya akan ada proses 

pemeriksaan dokumen dan yang paling penting 

adalah pemeriksaan fisik. ----------------------------------  

2. Saksi Atas Nama Bapak Udin Dampang (Saksi dari Majelis 

Komisi) -----------------------------------------------------------------  

2.1. Bahwa pada saat ini Saksi berada pada posisi jabatan 

fungsional spesialis pratama pada Deputi 

Perencanaan, berada langsung di bawah Deputi 

Perencanaan. Namun demikian diperbantukan di 

Departemen Program Kerja. Sementara itu pada 

tahun 2015 Saksi berada pada jabatan staf Kasubdit 

Dinas Regulasi dan Standarisasi Biaya Wilayah Satu.  

2.2. Bahwa Saksi terlibat secara langsung dalam evaluasi 

biayanya, sebagai berikut: ---------------------------------  

a. Saksi dalam melakukan evaluasi biaya, K3S 

mengirimkan proposal  AFE kepada deputi 

perencanaan. ---------------------------------------------  

b. Kemudian deputi perencanaan akan membuat 

disposisi penugasan kepada kadiv pengadaan 

program dan anggaran. --------------------------------  

c. Selanjutnya akan didisposisikan lagi kepada Kadiv 

Fasilitas  Produksi dan Eksploitasi dalam hal ini 

merekomendasikan Spesifikasi teknis terkait 

keperluan produksi. ------------------------------------  

d. Setelah itu diteruskan kepada dinas evaluasi dan 

standarisasi biaya. Ditembuskan kepada dinas 

Evaluasi dan standarisasi ------------------------------  

e. Kasubdit melakukan evaluasi biaya dengan 

berbasis pada persetujuan teknis yang ada antara 

K3S dengan fungsi teknis SKK Migas. ---------------  

2.3. Bahwa draft yang Saksi terima berisi surat dari 

CNOOC tanggal 5 February 2013 yang berisi surat 

permintaan kepada deputi perencanaan perihal 

pengajuan AFE  Nomor 148001 Charter Hire of One (1) 

Unit Floating Storage Offloading for Cinta Terminal 
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dengan biaya sebesar US $138.976.000. ----------------  

2.4. Bahwa terkait dengan persetujuan teknis tercapai 

pada tanggal 6 maret 2013, tetapi belum melalui 

proses penandatanganan. Pada tanggal 14 maret 

2013 Saksi menerima draft persetujuan teknis yang 

sudah ditandatangani kedua belah pihak melalui 

email yang dikirimkan oleh saudara Warta Elia. -------  

2.5. Bahwa dasar yang digunakan Saksi dalam melakukan 

estimasi biaya adalah melalui data di dalam SKK 

Migas, yang diantara nya ada kesepakatan SKK Migas 

dengan para K3S pada masa terdahulu. Hal ini 

dikarenakan kesepakatan yang dicapai oleh Tim 

teknis SKK Migas dan CNOOC dalam tender ini 

similar dengan pekerjaan sebelumnya dengan CNOOC 

yang ada di SKK Migas. -------------------------------------  

2.6. Bahwa setelah melakukan perbandingan dengan 

menggunakan parameter kontrak-kontrak 

sebelumnya yang memiliki spesifikasi setara. 

Persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam 

segi kapasitas tanki FSO. ----------------------------------  

2.7. Bahwa FSO CNOOC 114 memiliki kapasitas tangki 

kurang lebih 750.000 Barrel dengan sewa harian pada 

tahun 2004 yaitu USD 23.000. ----------------------------  

2.8. Bahwa FSO Lentera bangsa memiliki kapasitas 

18.000 Barrel pada kontrak yang dibuat pada tahun 

2011. Sewa harian sebesar USD 44.895. ----------------  

2.9. Bahwa FSO Federal II memiliki kapasitas 650.000 

Barrel, kontrak dibuat pada tahun 2013 dengan sewa 

harian sebesar USD 34.600. -------------------------------  

2.10. Bahwa kemudian FSO berikutnya bernama Santos, 

yang pada waktu itu belum memiliki nama, tetapi 

mengenai kapasitasnya sekitar 250.000 Barrel, 

dengan sewa harian USD 15.500. Kontrak FSO 

Santos ini dimulai sejak 1996. ----------------------------  

2.11. Bahwa FSO Intan dengan spesifikasi volume tangki 

1.400.000 Barrel di ConoCo Philips sejak tahun 1996 
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dengan kontrak USD 15.500. ------------------------------  

2.12. Bahwa kemudian di Medco ada dua yaitu Pelita 

Bangsa dan FSO Resis tahun kontrak kedua kapal ini 

secara berurutan sejak tahun 2011 dan 2010. 

Kemudian untuk perharinya USD 13.500 dan USD  

12.750. --------------------------------------------------------  

2.13. Bahwa Saksi mengatakan yang paling mendekati 

dengan spesifikasi tender di Cinta Terminal adalah 

kapal urutan pertama (CNOOC 114). Bahwa dalam 

mencari perbandingan Saksi mengacu pada 

persetujuan teknis antara SKK Migas dan CNOOC. ---  

2.14. Bahwa dalam tahap perencanaan hanya ada SKK 

Migas dan K3S yang berhak ikut dalam diskusi dan 

rapat perencanaan tender. ---------------------------------  

2.15. Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mendengar 

ataupun kenal dengan PT Sillo Maritim Perdana, 

Saksi hanya mengenal CNOOC. ---------------------------  

2.16. Bahwa dalam  surat 5 February 2013 tercatat basis 

perhitungan volume tangki kapal sudah berada pada 

angka 750.000 Barrel. Perubahan dari 650.000 

menjadi 750.000 terjadi setelah terjadi pertemuan 

antara Fungsi teknis SKK Migas dengan CNOOC. -----  

3. Saksi Atas Nama Febrian Ihsan (Saksi dari Majelis Komisi) ---  

3.1. Bahwa fungsi pengadaan di SKK Migas adalah 

melakukan evaluasi terhadap usulan rencana tender 

dan hasil pelaksanaan tender yang akan dilakukan 

oleh K3S dengan kriteria nilai tertentu. Untuk 

rencana tender diatas USD 5.000.000 (lima juta 

dollar), hasil pelaksanaan tender di atas 20 juta dolar. 

Diajukan K3S ke SKK Migas. ------------------------------  

3.2. Bahwa pada tahun 2015 CNOOC menyampaikan 

hasil laporan tender, oleh karenanya yang di review 

oleh Saksi adalah hasil pelaksanaan tender yang 

laksanakan oleh CNOOC. ----------------------------------  

3.3. Bahwa Saksi mengatakan antara rencana tender yang 

telah disetujui dengan proses tender yang dilakukan 
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telah sesuai. --------------------------------------------------  

3.4. Bahwa persetujuan rencana kerja dan anggaran 

adalah kebutuhan K3S yang merupakan awal dari 

kegiatan K3S hal ini lebih membahas mengenai 

anggaran. Persetujuan rencana lelang adalah 

persetujuan atas rencana K3S untuk melakukan 

tender barang dan jasa dengan nilai tertentu 

berdasarkan program kerja yang sudah dilakukan di 

rencana kerjanya. --------------------------------------------  

3.5. Bahwa sesuai dengan PTK revisi 3, rencana kerja dan 

anggaran ada banyak, antara lain WPNB, AFE, POD. 

Dari ketiga macam anggaran tersebut yang paling 

besarnya adalah POD (Pada fase eksploitasi), yang 

mana diperlukan persetujuan dari menteri. ------------  

3.6. Bahwa secara proses yang Saksi lihat selama tender 

sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. --------------  

3.7. Bahwa dalam proses rapat dan pertemuan yang 

terjadi dalam rangka menyusun jalannya tender Saksi 

tidak melihat ada pihak lain di luar CNOOC dan SKK 

Migas yang ikut dalam pengambilan keputusan syarat 

dan ketentuan tender. --------------------------------------  

3.8. Bahwa pekerjaan dari divisi Saksi adalah memastikan 

tidak ada perubahan dari procurement list. Hal ini 

dikarenakan kadang terjadi perbedaan dikarenakan, 

misalnya anggaran sudah masuk dari tahun 

sebelumnya tetapi tender baru akan dilaksanakan 

saat ini. Hal-hal seperti ini bisa jadi karena factor 

produksi yang berbeda, atau lapangan yang berubah. 

Pada prinsipnya hal tersebut dimungkinkan tetapi 

pihak Saksi harus memastikan hal tersebut 

merupakan teknis yang telah disepakati. ----------------  

3.9. Bahwa alasan Saksi ditugaskan menghadiri sidang ini 

adalah karena dalam divisi Saksi, Saksi yang 

dipanggil dalam tahapan sebelumnya. -------------------  

4. Saksi Atas Nama Hendriatmi Susilowati (Saksi dari Majelis 

Komisi) -----------------------------------------------------------------  



 

 
-371 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

4.1. Bahwa Saksi ketika tender ini berlangsung berada di 

bagian teknis SKK Migas. Dalam selang waktu 2013-

2015 Saksi menjabat kepala sub dinas perkapalan 

dan transportasi SKK Migas. -------------------------------  

4.2. Bahwa mengenai hal teknis telah disepakati dalam 

satu rapat 6 maret 2013 tersebut. Meliputi bendera 

kapal, kargo tank, klasifikasi, fatigue analysis, kargo 

oil/slop tank, ballast tank, filling line, striping line, 

striping pump, metering system, cargo oil pump, ballast 

pump, laboratory, boilers, fast rescue boat, boat 

landing tower, cabin capacity, fresh water maker dan 

cargo tank. ----------------------------------------------------  

4.3. Bahwa kapasitas cargo yang disepakati adalah 

750.000-850.000 barrel pada 95% of cargo tank 

capacity kecuali slop tank/tanpa slop tank. -------------  

4.4. Bahwa dalam menentukan angka 750.000-850.000 

CNOOC mengasumsikan dalam satu bulan tidak ada 

lifting sama sekali. -------------------------------------------  

4.5. Bahwa waktu itu disampaikan produksi sekitar 

22.000 Barrel, kemudian frekuensi lifting sekitar 4 

kali dalam sebulan. Kemudian untuk parsel ekspor 

400.000–450.000 barrel dan domestic sekitar 250.000 

Barrel. ----------------------------------------------------------  

4.6. Bahwa dalam sekali mengambil, bila export berada 

pada range 400.000-450.000 barrel, kalau domestic 

rata-rata 250.000, variasi antara 200.000-250.000 

barrel. CNOOC mengasumsikan sebulan tidak ada 

lifting sama sekali berarti 22.000 x 30 ditambah 

kontingensi. ---------------------------------------------------  

4.7. Bahwa CNOOC mengatakan angka 850.000 barrel 

merupakan ukuran terbesar dengan set harga yang 

ekonomis, karena bila lebih dari itu akan berakibat 

pada meningkatnya biaya. ---------------------------------  

4.8. Bahwa terkait usul CNOOC tidak langsung disetujui, 

karena menurut SKK Migas adalah hal yang mustahil 

apabila dalam waktu satu bulan tidak ada lifting sama 
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sekali. Tetapi SKK Migas punya pendekatan 

penghitungan sendiri, yaitu berasal dari parsel 

terbesar yang akan diambil oleh buyer. ------------------  

4.9. Bahwa alasan tidak dibuka selebar lebarnya karena 

apabila kapalnya terlalu besar maka biaya yang harus 

dikeluarkan akan lebih besar. Volume 850.000 barrel 

adalah perhitungan yang ideal menurut CNOOC. 

Dengan rincian 600.000 barrel sebelum kontingensi. -  

4.10. Bahwa sebagai ahli perkapalan Saksi menilai akan 

sangat memungkinkan untuk melakukan 

penambahan satu triple burner. Tetapi pada 

kenyataannya RINA tidak menerima rencana 

penambahan satu triple burner. ---------------------------  

4.11. Bahwa Saksi mengatakan angka 95 % dikeluarkan 

oleh pihak CNOOC pada saat melakukan presentasi. 

95% itu adalah confident level mereka karena kapal 

sudah tua. Maka ketika crude sudah mencapai 95% 

crew akan melakukan persiapan shut down transfer. -  

4.12. Bahwa dikeluarkannya angka volume atas 850.000 

barrel adalah pertimbangan kondisi pasar dan agar 

membuka kompetisi karena diberi range antara 

750.000-850.000 barrel. Selain itu kenapa dibatasi 

850.000 barrel terkait dengan panjang kapal, apabila 

kapal lebih panjang maka lebih banyak biaya yang 

dikeluarkan. --------------------------------------------------  

4.13. Bahwa menurut Saksi ada nya pendapat penggunaan 

persentase 95% lebih safety dibanding 98% masih 

berada dalam batasan wajar dan memiliki dasar 

aturan yang jelas. --------------------------------------------  

4.14. Bahwa Saksi pernah membaca pendapat dari BKI 

(Biro Klasifikasi Indonesia) yang mensyaratkan 

penggunaan 95%. Kemudian Det Norske Veritas/NV 

dari Norwegia dan IBS dari Amerika Serikat yang 

pada intinya mengatakan high alarm harus di set 

tidak kurang dari 95%. -------------------------------------  

4.15. Bahwa Saksi mengatakan High-High alarm berada 
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pada angka 98% sementara High alarm berada pada 

angka 95%. ---------------------------------------------------  

4.16. Bahwa terkait extension waktu dry docking dari 114, 

Saksi melihat sertifikat yang dikeluarkan oleh RINA. 

Dengan di keluarkannya sertifikat dari RINA ini maka 

memastikan kapal CNOOC 114 telah layak laut. -------  

4.17. Bahwa Saksi mengatakan bunyi dalam sertifkat yang 

dikeluarkan oleh RINA tidak berbunyi extendable, 

tetapi setelah berganti KLAS pada tahun 2014, 

menjadi RINA maka KLAS tersebut mengeluarkan 

sertfikat layak laut. Tetapi apa yang menjadi 

pertimbangan RINA dalam mengeluarkan sertifikat 

tersebut tidak diketahui oleh Saksi. ----------------------  

5. Saksi Fakta dengan Undangan Atas Nama Kepala SKK Migas 

(Saksi dari Majelis Komisi) ------------------------------------------  

5.1. Bahwa apabila CNOOC yang merupakan K3S akan 

mengadakan suatu proyek baik on shore maupun off 

shore, mekanisme atau prosedur yang harus 

ditempuh dalam prosedur bisnis SKK Migas tertulis. 

Apabila K3S punya proyek atau ingin melakukan 

suatu kegiatan, sebelumnya harus memperoleh 

persetujuan anggaran terlebih dahulu. Dalam hal ini 

adalah persetujuan AFE. Setelah persetujuan AFE 

sudah diperoleh, pembahasannya mengenai 

rumusan-rumusan kegiatan dan lingkup pekerjaan 

yang akan dilakukan oleh CNOOC. Misalnya, 

perusahaan membutuhkan FSO atau kapal lainnya. 

Kemudian, setelah ruang lingkup pekerjaannya sudah 

diperoleh, barulah diadakan pengadaan. Dari fungsi 

perencanaan SKK Migas, ke fungsi pengendalian 

pengadaan. Setelah itu baru dimulai rencana 

pengadaan barang dan jasanya, seperti open tender, 

dan lain sebagainya. ----------------------------------------  

5.2. Bahwa terhadap ketidakpastian di pasar tidak dilihat 

dari market intelligence, namun hal itu bisa terbukti 

dari adanya mekanisme proses pelelangan yang 
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dilakukan. Artinya apabila barangnya tidak ada maka 

proses pelelangan umum yang kemudian 

membuktikan. Akan tetapi, pihak SKK Migas sendiri 

tidak mengetahui secara tepat adanya availability 

pada saat itu. -------------------------------------------------  

5.3. Bahwa pada saat tender diumumkan, SKK Migas 

sudah mengetahui apa yang persisnya disyaratkan 

oleh CNOOC untuk peserta tender karena 

sebagaimana yang disyaratkan oleh SKK Migas di 

dalam proses pengajuan persetujuan rencana 

pengadaan, maka persyaratan yang dimintakan 

adalah persyaratan terhadap kriteria dan evaluasi 

pelaksanaan teknis dan komersial itu menjadi bagian 

yang harus dilengkapi dalam dokumen tersebut. ------  

5.4. Bahwa dalam perencanaan untuk pelelangan yang 

dilakukan, terdapat dokumen perencanaan lelang 

berisi kriteria, proses pemilihannya yang akan 

dilakukan terhadap pengadaan tersebut, dan yang 

ditetapkan adalah melalui pelelangan umum dengan 

mekanisme penyampaian dokumen penawaran dua 

sampul. Kemudian, kriteria yang CNOOC ajukan 

sebagai evaluasi penawaran teknis peserta tender 

adalah menggunakan sistem gugur. ----------------------  

5.5. Bahwa untuk permasalahan spesifikasi teknis dan 

AFE tidak ada permasalahan dan tidak diubah oleh 

pihak yang mengevaluasi. Jadi, diserahkan pada 

bagian timnya masing-masing. ----------------------------  

5.6. Bahwa bagian PQ hanya menerima laporan saja. 

Untuk paket tender dengan estimasi  di atas USD 

20.000.000, dikonsultasikan kualifikasinya ke SKK 

Migas, maka yang disampaikan adalah CNOOC 

menyampaikan hasil kualifikasi, terdapat 9 

perusahaan peserta pengadaan yang memasukkan 

kualifikasi. Yang memenuhi kualifikasi ada 4 

perusahaan. --------------------------------------------------  

5.7. Bahwa persoalan yang muncul pada saat  PQ, yaitu 
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pada saat melakukan review adalah hanya mengenai 

prosesnya berapa lama. Lamanya waktu yang 

diperlukan untuk evaluasi kualifikasi adalah terdapat 

didapati penggunaan dokumen yang berbeda dengan 

paket permohonan yang disetujui SKK Migas. 

Sehingga proses kualifikasi belum ditutup, CNOOC 

melakukan koreksi dan kualifikasi ulang terhadap 

semua peserta tender menggunakan dokumen yang 

paling mutakhir, yaitu dokumen yang disetujui oleh 

tim pengadaan. -----------------------------------------------  

5.8. Bahwa terhadap revisi dokumen tersebut seharusnya 

dilakukan dengan adanya persetujuan dari tim 

pengadaan SKK Migas. Namun, pihak tim pengadaan 

SKK Migas tidak melakukan persetujuan tersebut. ----  

5.9. Bahwa pada saat proses pelaksanaan, pada saat 

setelah pengumuman, hanya 2 yang masuk, sesuai 

dilanjutkan proses pelelangan, klarifikasi dari CNOOC 

terkait mengenai kesiapan dengan para bidder-nya, 

pihak SKK Migas melihat dan menjadi concern adalah 

mengapa total harganya menjadi lebih tinggi, maka 

pihak SKK Migas meminta merevisi ulang, dan sudah 

dilakukan tender ulang dan tidak ada sanggahan. 

Pada saat itu cenderung melihat kepada harga yang 

ekonomis. -----------------------------------------------------  

5.10. Bahwa terkait dengan lingkup kerja dan rencana 

kerja, Saksi memberikan ilustrasi sederhana sebagai 

berikut: “apabila lingkup kerjanya adalah membeli 

Mobil Kijang Innova, tetapi dalam lelang CNOOC 

membeli Fortuner maka hal tersebut sudah berbeda 

dengan rencana awal dan tentunya akan ditolak oleh 

SKK Migas.” ---------------------------------------------------  

5.11. Bahwa mekanisme pembuatan minutes of meeting 

bisa saja di ketik oleh CNOOC kemudian di edit SKK 

Migas ataupun sebaliknya. Tetapi yang pasti dalam 

proses mendapat persetujuan melalui proses multi 

approve yang disyaratkan dalam mekanisme internal.  
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5.12. Bahwa secara prosedur tidak ada suatu rapat atau 

kordinasi antara divisi Saksi dengan divisi teknis 

dalam rangka menjalankan prinsip adil sebagaimana 

yang tertera dalam PTK 007. -------------------------------  

5.13. Bahwa Saksi mengatakan yang dimaksud PTK 007 

dengan istilah  mengarahkan adalah suatu tindakan 

mengarahkan pada brand tertentu atau merek 

tertentu, tetapi bukan pada spesifikasi teknis. ---------  

5.14. Bahwa Saksi mengatakan bila proposal CNOOC 

cenderung mengarahkan maka SKK Migas tidak akan 

tinggal diam, tetapi dalam tender dengan CNOOC ini 

SKK Migas tidak melihat adanya unsur pengarahan. -  

5.15. Bahwa Saksi mengatakan tender FSO di SKK Migas 

ada beberapa kali dengan K3S lain terutama offshore, 

tender tersebut dilakukan melalui proses yang sama.  

5.16. Bahwa terkait dengan perubahan PLK, Saksi 

mengatakan jika perubahan PLK-nya di bawah 10%, 

maka K3S tidak diharuskan melapor pada bidang 

terkait di SKK Migas. Tetapi terkait hal ini lebih 

lanjut, Saksi kurang update dengan kondisi terbaru. -  

5.17. Bahwa dalam semua rapat-rapat yang dilakukan 

antara SKK Migas dengan CNOOC, Saksi menyatakan 

tidak pernah melihat kehadiran dari pihak PT Sillo 

Maritim Perdana. --------------------------------------------  

5.18. Bahwa Saksi menyatakan tidak ada keterlibatan PT 

Sillo Maritime Perdana dalam semua persiapan 

tender. Pihak yang berhak dalam pengurusan tender 

ini selain CNOOC adalah SKK Migas. --------------------  

D. Alat Bukti Keterangan Saksi dan Ahli dari Tergugat I --------------  

1. Saksi Fakta Atas Nama Bapak Agus Budiyanto (Saksi Pihak 

Terlapor I) --------------------------------------------------------------  

1.1. Bahwa Saksi telah bekerja di SKK Migas sejak bulan 

Maret tahun 2003. Saksi  menjabat sebagai Kepala 

Unit Percepatan Proyek Jambaran-Tiung Biru sejak 

tanggal 3 Juli 2017 dan sebelumnya menjabat 

sebagai Kepala Dinas Perkapalan dan Transportasi 
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SKK Migas sejak September 2013. ------------------------  

1.2. Bahwa setelah mendapat persetujuan teknis, K3S 

akan mengajukan usulan proses pengadaan di bidang 

pengendalian pengadaan SKK Migas. Dalam tahap ini 

akan dibicarakan masalah-masalah proses 

pengadaan. Kemudian bidang pengadaan akan 

mengeluarkan persetujuan  untuk pengadaan 

termasuk di dalamnya persetujuan bid dokumen. 

Dari surat itu K3S akan melakukan proses 

pengadaan dimana hasil proses pengadaan itu akan 

diajukan lagi ke bidang pengadaan SKK Migas untuk 

mendapatkan rekomendasi persetujuan. Setelah 

mendapat rekomendasi persetujuan, K3S akan 

mengumumkan pemenang tender sesuai dengan yang 

direkomendasikan dari surat SKK Migas tersebut. ----  

1.3. Bahwa mengenai produksi berkaitan dengan lifting 

atau pengambilan kapal yang dibutuhkan terlebih 

dahulu. Untuk pengambilan minimum 100.000 

namun umumnya dikisaran 200.000, 400.000, s/d 

600.000. CNOOC mengantisipasi jika kapal akan 

mengambil dalam kapasitas 600.000 dan datang 

terlambat, sehingga di kapal itu setidaknya harus 

memiliki kapasitas lebih dari 700.000. Deadstock  

yang ada di dalam kapal minimal adalah 100.000 dan 

tidak di pompa sehingga saat kapal sampai tengah 

dengan posisi 700.000 hanya dalam waktu 2 hari 

kapasitas akan penuh. Hal tersebut yang menjadi 

alasan diambil range antara 750.000-850.000. Lifting 

minyak tergantung dari kapal yang mengambil, 

periodenya bisa 2 sampai 4 kali lifting. ------------------  

1.4. Terkait penentuan spesifikasi FSO yang baru akan 

mengacu kepada FSO yang sudah ada sebelumnya 

adalah tergantung dari hasil produksi dan spesifikasi 

nya. Sepanjang produksinya tidak berubah, 

spesifikasinya akan sama dengan yang telah ada 

sebelumnya. Walaupun produksi turun namun tidak 
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akan terlalu jauh. Tidak hanya CNOOC, banyak K3S 

lain yang mengajukan spesifikasi yang mengacu 

kepada FSO yang sudah ada sebelumnya dan 

disetujui oleh  SKK Migas. ---------------------------------  

1.5. Bahwa dalam proses penentuan spesifikasi 

memperhatikan safety dan hal-hal semacamnya. 

Kebetulan disini diarahkan kepada kapal yang sudah 

ada sebelumnya. Di dalam PTK tidak ada pasal 

apapun yang mengecualikan spesifikasi tender 

termasuk safety, faktor produksi dan lainnya. ---------  

1.6. Bahwa jika kapasitas kapal tidak diberikan range 

atau hanya diberikan suatu angka pasti misalnya 

hanya 750.000 atau 800.000 saja, maka akan 

semakin mempersempit peluang calon peserta tender 

untuk masuk dan mengikuti tender ini. Bahkan 

sisters ships sekali pun tidak akan persis sama 

volumenya. ----------------------------------------------------  

1.7. Bahwa untuk masalah tank top, kalau minyaknya 

ringan dan tidak waxy, umumnya secara teknis 

spesifikasi kapal adalah 98%. Hal ini dikarenakan 

minyak ringan tidak punya banyak residu. Berbeda 

dengan minyak yang berat/waxy, meskipun sudah 

dipanaskan  minyaknya akan cepat sekali mengendap 

di bawah (jadi sedimen dan tidak bisa diambil). 

Sehingga volumenya memang sengaja diturunkan 

sedikit karena minyak di Cinta Terminal yang waxy. -  

1.8. Bahwa sepengetahuan Saksi dibutuhkan 2 triple 

boiler burner dalam tender ini. Kapal existing memiliki 

1 triple boiler dan pada waktu diumumkan hanya ada 

1 triple boiler. Masalah  boiler memang merupakan hal 

yang utama dalam FSO ini, oleh karenanya minimal 

harus disediakan Dual Triple Burner. Namun untuk 

melakukan suatu modifikasi ini tergantung dari 

Class, tidak bisa diubah tanpa seijin Class. Jika Class 

tidak menyetujui, pihak Perhubungan juga tidak akan 

memberi izin jalan. ------------------------------------------  
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1.9. Bahwa kontrak ditanda-tangani karena permintaan 

sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan di tender. 

Terkait masalah efisiensi, PT SMP akan melakukan 

penggantian seluruh biaya fuel apabila ada masalah 

dengan gasnya. -----------------------------------------------  

1.10. Bahwa pertimbangannya mengapa tender ini tetap 

dilanjutkan dikarenakan pelaksanaan pengadaan 

tidak mudah dan  jika dibatalkan cost recovery yang 

harus negara bayar  jauh lebih mahal. Dengan 

menggunakan 20 ton fuel per/hari dibandingkan 

dengan hanya perlu menggunakan gas, yang selama 

ini kita bakar sekarang dapat manfaatkan sebagai 

burner. Sedangkan disisi kapal temporary yang 

digunakan meruapakan kapal tangker dengan supply 

solar dan MFO kurang lebih 20 ton sehari, yang tentu 

menjadi jauh lebih mahal. Bahwa kapal temporary 

harga sewanya relatif lebih murah, namun 

menggunakan bahan bakar fuel sehingga secara 

ekonomi menjadi jauh lebih mahal. Selain itu 

walaupun  kapal temporary bisa dibuat jadi FSO 

namun volumenya tidak mencukupi sebagaimana 

yang dipersyaratkan. ----------------------------------------  

1.11. Bahwa Saksi mengetahui mengenai keberadaan RINA, 

dan Saksi juga mengetahui pihak RINA pernah 

memberi rekomendasi kepada PT SMP untuk tidak 

menambah 1 unit Triple boiler lagi karena alasan 

keamanan. Saksi menyatakan membaca sendiri 

dokumen dari RINA dan sempat mendiskusikan 

dokumen tersebut. Saksi menyatakan dalam 

dokumen yang diberikan oleh RINA tentang technical 

report, mengatakan pemasangan dua unit Triple 

Boiler di kapal FSO 114 tidak direkomendasikan 

karena faktor gas dan masalah teknis (keselamatan). -  

1.12. Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar kapal 

Fortune Villa, kapal ini adalah kapal tanker biasa 

yang belum memiliki triple boiler, kapal ini hanya 



 

 
-380 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

membakar boilernya dengan fuel MFO (Marine Fuel 

Oil). -------------------------------------------------------------  

1.13. Bahwa menurut pendapat Saksi kalau peserta tender 

cuma ada satu, dua atau tiga maka tender akan 

batal. Dalam tender terkait pengadaan FSO ini 

(terkait kasus yang sedang di persidangkan di KPPU) 

pernah gagal dan dilakukan tender ulang karena 

kurangnya jumlah peserta. --------------------------------  

1.14. Bahwa sebenarnya dikapal CNOOC 114 sudah ada 1 

triple burner dengan kapasitas 120 dan 2 dual burner 

dengan kapasitas masing-masing 60. Apabila triple 

burner rusak maka masih bisa digunakan dual burner 

lain dan tidak akan mengganggu operasi kapal. Selain 

itu bila Triple Burner ini mengalami masalah dan 

terpaksa menggunakan  dual fuel maka PT SMP akan 

mengganti biaya yang dikeluarkan untuk 

menggunaan fuel. --------------------------------------------  

1.15. Bahwa mengenai spesifikasi yang diberikan menurut 

Saksi tidak menghambat para calon peserta tender 

untuk dapat masuk kedalam tender ini. -----------------  

1.16. Bahwa sebenarnya spesifikasinya tidak terlalu sulit 

karena semua equipment nya ada dalam market, baik 

itu meter dan boiler hanya tinggal beli dan pasang. 

Tidak harus dari desain awal seperti spesifikasi yang 

ditentukan. ---------------------------------------------------  

1.17. Bahwa setelah kontrak ditandatangani oleh CNOOC 

semua persyaratan sudah masuk, yaitu pada waktu 

diumumkan pemenang Tender. Semua sudah sesuai 

dengan yang dipersyaratkan hanya mengenai Triple 

Boiler tidak ada dua unit sebagaimana yang 

diperjanjikan di awal, tetapi tetap ada satu maka SKK 

Migas memakai yang satu itu untuk beroperasi 

sehingga tidak ada masalah dalam teknis 

pelaksanaannya. Ketika terdapat masalah dengan 

boiler dan harus memakai dual boiler maka biaya 

akan ditanggung oleh Vendor. -----------------------------  
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1.18. Bahwa tangki ditentukan pada on bid submission, 

triple burner pada on delivery, dan bendera kapal on 

delivery. -------------------------------------------------------  

1.19. Bahwa ketika dinas perkapalan melihat suatu kapal 

dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam suatu 

tender, SKK Migas tidak bisa melihat dengan kasat 

mata apakah sebuah kapal bisa atau tidaknya 

ditempatkan triple boiler. Pihak yang bisa 

menentukan hal tersebut adalah Class, yang terdiri 

dari RINA, BKI, ABS, dan lembaga lainnya yang 

berwenang. ----------------------------------------------------  

2. Ahli Atas Nama Bapak Ir. Sunaryo Ph.D. (Ahli Pihak Terlapor 

I) -------------------------------------------------------------------------  

2.1. Bahwa Ahli lahir di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 

1954 adalah seorang dosen di Fakultas Teknik 

Universitas Indonesia. Sejak menjadi mahasiswa di 

fakultas teknik mesin UI, Ahli telah mendesain, 

mengawasi berbagai jenis kapal dan fasilitas dalam 

kapal, seperti perawatan kapal-kapal TNI di Mentigi, 

Tanjung Uban, Riau, pengawasan dan menjadi owner 

surveyor dari Perum Pengerukan untuk 

pembangunan 2 (dua) kapal pengeruk dari desain 

sampai jadi di dock priok, Tanjung Priok. Keahlian 

Saksi berkaitan dengan produksi kapal. -----------------  

2.2. Bahwa menurut Ahli kapal tanker adalah kapal yang 

mengangkut muatan cair, secara garis besar ada 

crude oil tanker, product oil tanker, belakangan ada 

tanker untuk CPO, chemical tanker. Pada intinya 

kapal angkutan untuk muatan cair. ----------------------  

2.3. Bahwa Ahli pernah mendengar mengenai Q88 tetapi 

tidak mengerti secara dalam, setahu Ahli Q88 di buat 

seperti asosiasi pemilik tanker, dan bukan 

merupakan aturan baku dari badan resmi seperti 

IMO. ------------------------------------------------------------  

2.4. Bahwa menurut Ahli adanya persentase 98% karena 

Tanker bergerak dan melewati berbagai macam 
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lingkungan pelayaran, selain itu minyak bisa 

menguap bila dalam kondisi tangki full. -----------------  

2.5. Bahwa menurut Ahli aturan 98% adalah untuk 

Tanker bukan untuk FSO, karena FSO tujuannya 

adalah untuk menjadi storage. Oleh karena itu dasar 

pemikiran yang ada pada Tanker tidak akan menjadi 

pemikiran utama dalam FSO. Yang paling utama 

untuk FSO adalah terkait dengan tekanan tinggi dari 

penguapan yang mungkin terjadi. ------------------------  

2.6. Bahwa bila pemikiran dalam penentuan persentase 

95% atau 98% adalah soal keterlambatan maka yang 

paling tahu adalah produsen dari minyak tersebut. 

Hal ini terkait pengalaman produsen minyak  dalam 

hal rataan kedatangan Tanker ke FSO, baik tepat 

waktu atau telat. ---------------------------------------------  

2.7. Bahwa definisi konversi adalah merubah fungsi dari 

satu kapal menjadi kapal lain, penambahan lebih 

dapat dikatakan sebagai extensi, seperti 

memperpanjang kapal atau memperpendek kapal. 

Walau begitu dalam definisi umum penambahan 

dapat dikatakan sebagai konversi. ------------------------  

2.8. Bahwa untuk mendapat persetujuan konversi dari 

badan-badan terkait harus ada survey terlebih 

dahulu sebelum dilakukan konversi. Survei ini akan 

melihat kelayakan dari kapal tersebut untuk melalui 

proses konversi. Biasanya klasifikasi akan melakukan 

survei, bila semua kondisi baik maka dapat di 

rekomendasikan oleh KLAS untuk dikonversi. ---------  

2.9. Bahwa pada saat beroperasi, FSO hanya berfungsi 

sebagai tempat penyimpanan saja dan tidak 

menempel dengan kapal-kapal lain karena apabila 

ingin memindahkan muatan dari FSO ke kapal tanker 

terdapat selang tersendiri. Jadi, tidak banyak kapal 

yang bersentuhan langsung dengan kapal FSO. -------  

2.10. Bahwa Ahli menyatakan aturan dari IMO masih 

membolehkan FSO tidak perlu double-skin, artinya 
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hanya single-skin karena praktis memiliki safety yang 

tinggi, terutama yang kaitannya dengan navigasi. -----  

2.11. Bahwa Ahli menyatakan dalam pembuatan desain 

kapal FSO tentu saja harus mempertimbangkan 

kondisi alam tempat di mana kapal akan beroperasi, 

seperti geografinya, kondisi ombak setempat, arus, 

badai. Hal ini bertujuan agar ketika FSO beroperasi di 

tempat tersebut akan aman. -------------------------------  

2.12. Bahwa Ahli menyatakan walaupun kapasitas tangki 

FSO telah mencapai maksimum, misalnya dalam 

kondisi 98% maksimum tangki atau 95% maksimum 

tangki, dalam kondisi alam ekstrem atau kondisi apa 

pun, tangki tidak akan luber atau tumpah karena 

telah diperhitungkan, didesain sedemikian rupa, dan 

terdapat sistem keamanan yang membuat tangki 

berhenti terisi. ------------------------------------------------  

2.13. Bahwa Ahli menyatakan kelaziman untuk 

pertimbangan dalam mendesain kapal tergantung 

pada fungsinya dan kebutuhannya, misalnya untuk 

kapal tanker yang digunakan sebagai alat 

transportasi memiliki pertimbangan yang berbeda 

dengan kapal FSO yang diam. -----------------------------  

2.14. Bahwa Ahli menyatakan perubahan kapal tanker 

menjadi FSO atau FPSO itu terjadi karena sudah ada 

aturan dari IMO yang mengatur bahwa kapal tanker 

sudah tidak boleh beroperasi apabila lambungnya 

tunggal (single skin), harus lambung ganda (double 

skin). Jadi, kapal tanker single skin harus dikonversi 

menjadi double skin, tetapi membutuhkan proses 

yang rumit dan mahal sehingga menyebabkan adanya 

kemungkinan kerugian yang diterima. Maka dari itu, 

biasanya kapal tanker tersebut dikonversi menjadi 

FSO atau FPSO. ----------------------------------------------  

2.15. Bahwa fuel tank dan tangki bahan bakar adalah 2 hal 

yang berbeda. Fuel tank berisi bahan bakar bukan 

minyak mentah yang diisi dan dibawa dari luar kapal. 
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Minyak mentah tidak bisa digunakan sebagai bahan 

bakar. Sedangkan FSO berisi minyak mentah, 

minyaknya berbeda dengan bahan bakar. Walaupun 

FSO merupakan tempat menampung minyak, namun 

minyaknya minyak mentah, bukan product oil yang 

bisa digunakan untuk menjalankan mesin. -------------  

2.16. Bahwa yang menentukan requirement kapal adalah 

calon owner kapal, sebagai yang paling mengetahui 

kebutuhan yang paling diperlukan di kapal. 

Setelahnya baru akan  dikonsultasikan dengan 

konsultan dan  dibuat konsep desainnya. ---------------  

E. Keterangan Terlapor I ----------------------------------------------------  

1. Bahwa CNOOC SES Ltd yang berlokasi di sebelah tenggara 

Sumatra merupakan perusahaan di bawah CNOOC SEA 

(South East Asia) yang meliputi ASEAN, yang beroperasi di 

Selat Madura dan Selat Papua, tepatnya di sebelah utara 

Banten dan DKI Jakarta (luar Jawa) dan lokasi kantornya 

adalah di Gedung Bursa Efek. CNOOC SEA juga 

membawahi beberapa perusahaan di Asia, termasuk di 

Indonesia. Kemudian, CNOOC SEA berada di bawah 

CNOOC International yang berkantor pusat di Beijing, yang 

membawahi perusahaan CNOOC yang berada di luar 

Tiongkok. CNOOC International berada di bawah CNOOC 

Limited yang merupakan induk perusahaan atau quarter 

perusahaan. ----------------------------------------------------------  

2. Bahwa pemegang saham CNOOC SEA adalah CNOOC Ltd di 

Cina yang memiliki kepemilikan saham sebesar 100% 

(seratus persen). Kemudian, pemegang saham CNOOC SES 

Ltd terdiri dari 4 (empat) perusahaan, yaitu CNOOC SEA 

yang memiliki saham sekitar 65%, Pertamina Hulu Energi 

yang memiliki saham sekitar 20%, Saka Energi (anak 

perusahaan PGN) yang memiliki saham sekitar 8%, dan 

sisanya dimiliki oleh perusahaan KUFPEC dari Kuwait. -----  

3. Bahwa mengenai proses perencanaan dan dasar proses 

perencanaan tender yang dijalankan adalah dibutuhkan 

untuk menyediakan tangki penampung yang menampung 
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produksi dari lapangan selatan dan tengah/sentral, di 

mana direncanakan pada 3 (tiga) tahun sebelum FSO yang 

saat itu masih digunakan akan expired di bulan Oktober 

2014. Maka dari itu, tim CNOOC sudah memulai proses 

perencanaan dari 3 (tiga) tahun sebelum hal tersebut 

terjadi, yaitu sebelum Oktober 2014. Kemudian, tim 

CNOOC merencanakan proses dengan SKK Migas (pada 

saat itu masih BP Migas) dan mendiskusikan spesifikasi 

teknis. -----------------------------------------------------------------  

4. Bahwa mengenai spesifikasi teknis dibuat berdasarkan 4 

(empat) kebutuhan, yaitu safety, hal teknis, komersial, dan 

kepatuhan terhadap hukum. Mengenai hal pertama, yaitu 

safety, diperlukan tangki penampungan yang bisa memuat 

jenis minyak mentah yang sifatnya adalah waxing atau 

mudah membeku. Selain itu, diperlukan volume yang bisa 

menampung produksi untuk 1 (satu) bulan, serta tangki 

penampung juga menjadi tempat akomodasi pekerja, maka 

diperlukan juga peralatan yang safety, misalnya seperti 

helipad. ---------------------------------------------------------------  

5. Bahwa kebutuhan kedua yaitu berkaitan dengan alasan 

teknis, yaitu karena sifat dari perusahaan oil and gas 

adalah tidak boleh ada produksi yang berhenti, maka harus 

terus mengalir. Oleh karena apabila sekalinya produksi 

berhenti, biaya untuk start-up ulang itu besar sekali. 

CNOOC mengoperasikan sekitar 357 sumur dan apabila 

ada sumur yang mati, biaya yang dibutuhkan untuk 

melakukan start up sangat tinggi. Sementara, karena jenis 

minyaknya adalah waxing sehingga kalau minyak tidak 

mengalir atau berhenti, maka lama kelamaan akan 

membeku, dan apabila membeku, pipa tersebut sudah 

tidak bisa digunakan lagi. Pipa bawah laut di CNOOC 

berada di bagian selatan dan sentral yang apabila 

digabungkan satu per satu, maka panjangnya adalah 

sekitar 400 km. Maka, diperlukan adanya spesifikasi yang 

tidak akan menyebabkan kerugian yang sangat besar.-------  

6. Bahwa kebutuhan ketiga, yaitu komersial, diperlukan harga 
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yang terbaik supaya memberikan keuntungan yang besar 

untuk negara, maka diperlukan adanya kompetisi. Bahwa 

kebutuhan keempat, yaitu spesifikasinya harus mengikuti 

semua aturan yang berlaku dan kepatuhan terhadap 

hukum. ---------------------------------------------------------------  

7. Bahwa pada 3 tahun sebelum kapal penampung (yang 

sebelumnya beroperasi) habis kontraknya, tim CNOOC 

mendatangi SKK Migas untuk mendiskusikan kebutuhan 

CNOOC, dan terjadilah pembicaraan dan kemudian 

diputuskan CNOOC membutuhkan kapal dalam bentuk 

FSO dengan kapasitas tanki sebesar 800.000 Barrel pada 

95%. Jumlah tersebut yang menjadi acuan pada meeting 

pertama bulan Oktober 2011. -------------------------------------  

8. Bahwa proses yang dilakukan setelah perencanaan adalah, 

pertama persetujuan spesifikasi teknis terlebih dahulu, 

kedua dilakukan pengajuan budget (AFE), dan kemudian 

adalah pengajuan Bid Plan. ---------------------------------------  

9. Bahwa dasar hukum pelaksanaan tender adalah mengacu 

pada aturan PTK 007 dari SKK Migas. --------------------------  

10. Bahwa sudah dilakukan proses diskusi selama 3 tahun, 

sejak tahun 2011, ketika itu yang menjabat sebagai 

manager ialah Bapak Rickson Lumbanbatu, Sdr. Eko 

Hadianto, Sdr. Dani Marlen. --------------------------------------  

11. Bahwa total panjang pipa sejak awal terbangun, yaitu sejak 

tahun 1970 sampai tahun 1982, adalah tidak langsung 

memiliki panjang 200 km, setiap tahun ada pertambahan 

panjang pipa. --------------------------------------------------------  

12. Bahwa meeting pada tahun 2013 merupakan follow up dari 

meeting pada tahun 2011. -----------------------------------------  

13. Bahwa pada meeting tahun 2013 tersebut dihadiri pihak 

dari Departemen eksploitasi, yaitu Dani Marlen, Eko 

Hadianto, dan Kapten Ardi. Kemudian, dari divisi lain yaitu 

Agus Adam sebagai sekretaris, dan dari tender committee 

yaitu sumardi sebagai Ketua. -------------------------------------  

14. Bahwa pada meeting tahun 2013, dijelaskan mengenai 

teknis, jadi dibahas mengenai semua teknis antar tim 
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CNOOC dan SKK Migas untuk menentukan spesifikasi 

barang yang memang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan CNOOC. Dari pembahasan teknis tersebut, 

kemudian dapat dibahas mengenai AFE, dan kemudian Bid 

Plan. -------------------------------------------------------------------  

15. Bahwa setelah sudah membahas mengenai budget (AFE), 

tim teknis dipanggil kembali pada saat PPA dan PRS untuk 

melakukan pengecekan ulang, karena sebelumnya telah 

dibahas teknis terlebih dahulu. -----------------------------------  

16. Bahwa mengenai jabatan Vice President Exploitation CNOOC 

SES Ltd, tugasnya adalah mengoperasikan semua lapangan 

minyak dan gas lepas pantai yang berhubungan dengan 

produksi, konstruksi, perkapalan, dan power. Jadi, 

tugasnya adalah mengawasi semua operasi harian. ----------  

17. Bahwa mengenai jabatan Vice President Supply Chain 

Management (SCM) CNOOC SES Ltd,divisi tersebut 

membawahi  procurement dan logistic.---------------------------  

18. Bahwa yang harus disiapkan dalam proses-proses tender 

dengan perkara adalah yang pertama untuk hal teknis, oleh 

karena merupakan suatu hal yang fatal, jenis kapal FSO 

atau apakah tanker membutuhkan peralatan-peralatan 

yang safety, dan diperlukan suatu volume tangki 

penampung yang dapat menampung produksi selama kira-

kira 1 bulan. Perkiraan jangka waktu 1 bulan karena 

dimungkinkan adanya tangker terlambat atau adanya 

kerusakan fasilitas produksi sehingga minyak yang di 

dalam tangki penampung tidak bisa dipindahkan ke kapal 

penerima. Apabila minyak tidak bisa dipindahkan, akan 

menyebabkan penuhnya kapasitas tangki, dan hal tersebut 

sangat dihindari. ----------------------------------------------------  

19. Bahwa kemudian dengan kaitannya dengan AFE, di mana 

berkaitan dengan budget, harus menyiapkan perkiraan 

dalam 3 tahun ke depan berapa dan bagaimana harga yang 

ada di pasaran untuk menentukan harga perkiraan sendiri 

yang menjadi dasar untuk referensi dari tender tersebut. 

Harga ini merupakan yang dimintakan oleh CNOOC kepada 
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SKK Migas untuk disetujui. Apabila disetujui oleh SKK 

Migas, CNOOC akan mendapatkan garansi. --------------------  

20. Bahwa mengenai Bid Plan yang harus disiapkan 

berhubungan dengan fungsi CNOOC sebagai procurement, 

yaitu adalah membantu untuk mendapatkan barang yang 

diinginkan. Untuk itu, kita harus mengajukan berkas 

pengadaan. Kami menggabungkan adanya kebutuhan 

administrasi dengan juga data-data yang harus disediakan. 

Kebutuhan administrasi sepeti memerlukan surat izin, dan 

lain-lain yang merupakan standar di PTK. ----------------------  

21. Bahwa yang menyiapkan Surat Nomor PRES/S-005 

tertanggal 5 Februari 2013 dari CNOOC kepada Saka Energi 

tentang pengajuan AFE Nomor 14-80001 adalah tim teknis 

dari divisi bagian logistik, yaitu Khadijah Putri, Aditya 

Pratama, Farida Fitriani, Dani Marlen Purba, Eko Hadianto, 

serta Rickson Lumbanbantu sebagai manajer logistic. --------  

22. Bahwa kaitannya dengan penomoran dari pengajuan AFE 

Nomor 14-80001 adalah menggunakan nomor 14 karena 

akan digunakan untuk tahun 2014, kemudian nomor 

80001 hanya semata-mata urutan database. ------------------  

23. Bahwa dasar penetapan angka USD 138,776,000 untuk 10 

tahun, adalah berasal dari harga perkiraan atau estimasi 

dari FSO tersebut selama 10 tahun, yaitu sebesar USD 

38,000 per hari. -----------------------------------------------------  

24. Bahwa cara penghitungannya adalah dengan 

mempertimbangkan biaya-biaya konversi atau mobilisasi 

atau semua hal yang diperlukan dalam keperluan tender. 

Kebijakan sudah tercermin dalam USD 38,000 per hari. 

Kemudian, jangka waktu 10 tahun dimulai dari Oktober 

2014 sampai dengan 2024. Selanjutnya, kontrak CNOOC 

akan berakhir dengan pemerintah di tahun 2018, maka 

agar terdapat fixsasi komitmen opsi untuk ekstension. Jadi, 

ada kemungkinan operator baru yang akan menentukan 

menggunakan FSO atau tidak untuk selanjutnya. Pada saat 

pemerintah melanjutkan kerja sama dengan CNOOC, 

berarti kontraknya masih berlaku, dan apabila terdapat 
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operator lain, kontrak tersebut juga sudah mengikat. --------  

25. Bahwa Bapak Perkasa bergabung CNOOC sejak 2002, 

sebelumnya bekerja di lapangan sejak tahun 1991. 

Kemudian, Pak Bambang bekerja di lapangan sejak tahun 

1992, dan bergabung dengan CNOOC pada tahun 2002 

pada saat baru dibentuk. ------------------------------------------  

26. Bahwa mengenai harga per hari selama 10 tahun pertama 

(2004-2014) tidak diketahui oleh Terlapor I karena belum 

bekerja di departmen terkait. -------------------------------------  

27. Bahwa nilai kesepakatan kapasitas FSO sebesar 800.000 

barrel pada 95% adalah  kesepakatan tahun 2011 tidak 

diajukan di dalam surat yang telah dibahas sebelumnya 

karena jumlah tersebut merupakan jumlah standar untuk 

kapasitas FSO dan karena dalam surat tersebut tidak 

disebutkan secara detail melainkan hanya poin-poin 

pentingnya saja, mengenai poin pentingnya dibahas secara 

mendalam pada pertemuan selanjutnya yang membahas 

teknis secara lebih detail. ------------------------------------------  

28. Bahwa yang mengajukan kapasitas pada 95% adalah 

CNOOC. Hal tersebut mengacu kepada  safety factor. --------  

29. Bahwa pada pertemuan pertama, yang mengusulkan 

kapasitas 800.000 adalah tim yang terdiri dari 5 atau 6 

orang. Andi Marlen dan Eko Hadianto hanya sebagai team 

leader, tetapi di dalam tim tersebut terdapat 5 ahli yang 

berkompeten dalam hal merumuskan kapasitas yang 

dibutuhkan. ----------------------------------------------------------  

30. Bahwa setelah adanya pengiriman surat terkait spesifikasi 

tetap ada beberapa kali pertemuan dengan tim teknis SKK 

Migas sehingga jumlah kapasitas berubah sesuai dengan 

kesepakatan pada rapat. Pada kesepakatan pertama 

memang disebutkan kapasitasnya adalah 800.000. Namun, 

pada pertemuan selanjutnya dibuat suatu range, yaitu 

750.000–850.000 pada 95%. --------------------------------------  

31. Bahwa terdapat perbedaan jumlah kapasitas yang 

disepakati dengan yang diajukan dalam surat. Hal tersebut 

mungkin saja diketahui oleh Bapak Rickson Lumbanbatu 
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selaku Manager (Pak Rickson sebagai Manager, bukan 

President) CNOOC SES Ltd, namun tidak memahami atau 

mengetahui secara detail. ------------------------------------------  

32. Bahwa terdapat proses internal untuk penandatanganan 

surat oleh Rickson Lumbanbantu, pertama terdapat tangan 

kanan untuk mengecek semua proses di dalam tender 

committee, dan orang tersebut yang menjelaskan 

keseluruhan proses dan hasil dari tender committee tersebut 

kepada Rickson Lumbanbantu, yaitu Rizal Kamal dan 

Bapak Rudy. ---------------------------------------------------------  

33. Bahwa sebelum adanya divisi Supply Chain Management 

(SCM), yang dibentuk pada tahun 2013, hanya terdapat 1 

tender committee. Mereka yang melakukan review dari 

semua proses pengadaan. Sementara, setelah tahun 2013, 

atau setelah adanya divisi SCM, terbentuklah 4 tim tender 

committee yang membawahi beberapa bidang berbeda. ------  

34. Bahwa Bapak Rickson Lumbanbatu menandatangani surat 

yang berbeda dengan kesepakatan  tersebut karena 

kemungkinan tidak dijelaskan poin-poin detail dalam surat 

tersebut, hanya poin-poin pentingnya saja sehingga akan 

ada rapat selanjutnya yang membahas secara detail dan 

final. -------------------------------------------------------------------  

35. Bahwa tidak disebutkan secara jelas dalam notulen rapat 

maupun tulisan apabila SKK Migas tidak mengingat 

perubahan dari 800.000 barrel menjadi range 750.000-

850.000 barrel. Hal tersebut diberkaskan secara sadar oleh 

para pihak dalam pertemuan selanjutnya. ---------------------  

36. Bahwa pada rapat berikutnya diberkaskan kembali, dan 

mengganti dari angka pasti yaitu 800.000 barrel menjadi 

suatu range. ----------------------------------------------------------  

37. Bahwa yang mengusulkan untuk mengganti angka pasti 

menjadi range adalah  dari pihak CNOOC. ---------------------  

38. Bahwa pihak CNOOC memilih range 750.000-850.000 

daripada range 650.000-850.000 adalah karena adanya 

suasana kebatinan. Oleh karena CNOOC pernah mengalami 

musibah, yaitu kebakaran tanker pada tahun 2011. Jadi, 



 

 
-391 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

SKK Migas selalu mengingatkan CNOOC untuk tetap pada 

safety factor, yaitu 800.000 barrel. Kemudian, untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihak 

CNOOC mengusulkan adanya range, karena bersifat pure 

dari safety factor dan karena pihak CNOOC masih memiliki 

trauma karena adanya musibah yang pernah terjadi 

tersebut. --------------------------------------------------------------  

39. Bahwa safety factor tidak ditetapkan pada 98% melainkan 

95% adalah karena sebagai suatu perusahaan pasti 

meminta sesuatu yang standarnya tinggi. Dipilihnya 95% 

adalah karena apabila terjadi sesuatu yang tidak 

diinginkan, maka perusahaan masih memiliki kesempatan 

5% untuk mencegah adanya kerugian perusahaan bahkan 

kerugian negara atau lainnya. Apabila dipilih 98%, maka 

hanya memiliki sisa 2%. Sebenarnya hanya nature, untuk 

mencegah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. -------------  

40. Bahwa dalam menentukan hal tersebut dilihat dari hasil 

survei yang dijadikan pembanding. Kemudian, pada market 

intelligence juga mengatakan apabila kondisi kapal yang 

memiliki kapasitas pada 95% tersebut tersedia dipasaran. 

Kemudian, sudah dilakukan survei juga yang 

menyimpulkan bahwa spesifikasi tersebut dapat 

memberikan kesempatan kompetisi dalam tender tersebut. -  

41. Bahwa pada rapat tahun 2013, dibahas mengenai latar 

belakang, mengapa FSO yang dibutuhkan oleh CNOOC, 

kemudian juga disepakati spesifikasi teknis FSO yang 

menjadi kesepakatan terakhir dan menjadi referensi dari 

pengajuan  Bid Plan. ------------------------------------------------  

42. Bahwa pada rapat tahun 2013, yang menghadiri dari pihak 

CNOOC adalah  Kapten Elwin, Rahmat, Kapten Purwanto, 

Dani Marlen, Dian Pratama dari bagian logistik. Kemudian, 

ada dari bagian IS engineer forecast production, yaitu Esti 

Andromeda dan Dodi Hidayat. ------------------------------------  

43. Bahwa dalam pembahasan spesifikasi teknis, ditentukan 

adanya kontrak selama 10 tahun dan dasar penghitungan 

harga yang disetujui sejumlah USD 38,000. -------------------  
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44. Bahwa tujuan dari rapat tersebut adalah untuk melakukan 

fiksasi semua data-data yang diperlukan untuk Bid Plan. 

Semua yang bersifat teknis harus mengikat dan tidak 

berubah lagi. Kemudian, estimasi biaya juga sudah 

mengikat dan selanjutnya diajukan untuk masuk ke dalam 

perencanaan tender. ------------------------------------------------  

45. Bahwa mengenai single soft mooring merupakan salah satu 

hal penting yang disepakati dalam pertemuan tahun 2013. 

Pada kontrak 10 tahun yang sebelumnya juga sudah 

dibahas mengenai hal tersebut. ----------------------------------  

46. Bahwa pada sertifikasi adanya suatu hal yang di edit, yaitu 

metering. Jadi, pihak CNOOC meminta ada tambahan 5 

meter atau 4 meter untuk keperluan sehari. -------------------  

47. Bahwa mengenai derek yang kuat diajukan oleh CNOOC 

dalam rangka safety. -----------------------------------------------  

48. Bahwa kapal dengan kapasitas sebesar itu, bisa dipenuhi 

dengan semua jenis kapal atau spesifik yang tersedia bisa 

mengikuti tender ini. -----------------------------------------------  

49. Bahwa mengenai produksi per hari dari tahun 2004 ke 

2014 terdapat pengurangan produksi, yaitu dari 30.000 

pada tahun 2004 menjadi 22.000 sampai saat ini. Pada 

tahun 2014, jumlah produksinya adalah 25.000. -------------  

50. Bahwa pada saat kontrak 10 tahun sebelumnya tidak 

pernah permasalahan. ---------------------------------------------  

51. Bahwa tidak diketahui jumlah kapasitas tangki yang 

disyaratkan pada tender  tahun 2004.---------------------------  

52. Bahwa nilai angka aktual USD 71,493,683 itu adalah angka 

nilai kontrak dari tahun 2004 sampai 2014 pada saat itu. --  

53. Bahwa terdapat beberapa kali pertemuan setelah ada 

pengiriman surat, yaitu misalnya pada saat mengajukan 

budget harus ada konfirmasi dari tim teknis SKK migas 

yang bersifat internal dalam SKK Migas. Kemudian, pada 

saat mengajukan mid-plan, tim SKK Migas perlu konfirmasi 

juga dari tim teknis SKK Migas, dan melakukan pertemuan 

kembali. Jadi, pertemuan dan rapat dilakukan berkali-kali 

dan tidak ada perubahan yang spesifik. ------------------------  
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54. Bahwa mengenai kesepakatan mengenai boilers atau di FSO 

tersebut harus bisa menyediakan steam yang bahan 

bakarnya gas atau solar yang bisa membakar adalah tidak 

dibicarakan dalam pertemuan. Saat disebutkan mengenai 

jumlah tersebut, jumlah tersebut merupakan dasar 

kesepakatan notulen rapat tersebut, yaitu hanya untuk 

keperluan back up dan kebutuhan CNOOC. Jadi, bukan 

karena kesepakatan.------------------------------------------------  

55. Bahwa mengenai hal tersebut mengacu kepada hal-hal 

komersial. Jadi, pihak Terlapor I memiliki gas yang dibuang 

dan apabila gas tersebut dimanfaatkan akan menghemat 

biaya. Sementara itu, apabila gas tersebut tidak digunakan, 

harus digunakan bahan bakar solar, maka berkuranglah 

profit dari perusahaan. Maka dari itu, ada baiknya untuk 

dapat memanfaatkan gas dan FSO menjadi lebih efisien, 

tidak membutuhkan banyak boiler. Hal tersebut tentu saja 

berkaitan dengan efisiensi kapal. ---------------------------------  

56. Bahwa pemilihan kapasitas tangki di atas adalah 

berdasarkan dengan kapal FSO CNOOC 114 karena kapal 

tersebut yang sedang dipakai. Jadi, dari kapal tersebutlah 

didapatkan actual data karena membutuhkan data yang 

valid. Pada perkiraan kapasitas kapal di tahun 2004, 

Terlapor I tidak mengetahui mengacu pada kapal 

sebelumnya atau lainnya. -----------------------------------------  

57. Bahwa jumlah produksi harus salah satunya harus 

mengacu kepada FSO CNOOC 114 karena hanya ada satu 

kapal yang beroperasi dan yang dibutuhkan untuk 

perkiraan adalah totalnya. -----------------------------------------  

58. Bahwa pemilihan kapasitas pada 95% diluar soft tank 

adalah di luar kebiasaan karena merupakan kebutuhan 

operasi CNOOC. Hal tersebut dapat dilihat pada tender di 

lapangan lain dalam CNOOC. -------------------------------------  

59. Bahwa Saksi mengatakan terdapat perbedaan persyaratan 

antara tanker dengan FSO. ----------------------------------------  

60. Bahwa Saksi mengatakan karena musibah kapal terbakar, 

pihak Saksi diinstruksikan oleh SKK Migas supaya secepat 
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mungkin untuk back on production. Ada kerugian negara 

yang cukup besar sehingga pihak CNOOC pada saat itu 

langsung mencari kapal di pasar pada saat itu dan yang 

tersedia adalah punya Pertamina. Jadi, pada saat emergensi 

pihak CNOOC tidak berpikir apakah mau kapasitas ada 

95% atau 98% atau berapa pun, karena yang penting ada 

dan cepat. Pada saat itu kapasitas 750.000 pada 98% 

sesuai dengan tanker. Kondisinya dan keadaannya berbeda 

pada saat itu, yaitu kapal Lentera Bangsa terbakar. 

Awalnya memiliki kapasitasnya pada 95% dan pada saat 

kondisi 98% tetap safety. Mengenai harga lebih mahal 

tanker TST daripada FSO. Kontraknya sekitar USD 30,000 

per hari. ---------------------------------------------------------------  

61. Bahwa tingkat safety berpengaruh dengan harga. Namun, 

tidak dikualifikasikan berapa besar pengaruhnya. Apabila 

peralatan safety-nya lebih banyak, bisa saja lebih mahal. 

Namun, tidak ditentukan berapa kualifikasinya. --------------  

62. Bahwa kapal tanker dapat diubah menjadi kapal FSO, 

disebut dengan konversi. Untuk mengonversi kapal tanker 

menjadi kapal FSO adalah kapal tanker harus punya 

metering, maka harus menambahkan metering, serta water 

treatment karena minyak yang masuk masih mengandung 

air. Kapal tanker hanya bisa menerima minyak saja 

kemudian mengirimkan ke pengolahan minyak. Sedangkan, 

kapal FSO dapat menerima minyak, serta dapat 

mentransfer minyak ke tanker lain. Selain itu, kapal tanker 

juga harus ditambahkan tambah pipa manifold supaya bisa 

transfer dan juga peralatan safety lainnya. ---------------------  

63. Bahwa kegunaan notulen rapat untuk pelaksanaan tender 

adalah menjadi dasar kesepakatan dengan SKK Migas 

karena SKK migas merupakan supervisor dari CNOOC yang 

nantinya akan menjadi wasit dalam proses tender, di mana 

akan menyetujui budget, kontrak, cost recovery dan lain-

lain. --------------------------------------------------------------------  

64. Bahwa dalam Surat CNOOC Nomor KOPER/S-

177/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, terdapat kalimat 
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pengalaman kapal FSO di lapangan cinta dengan spesifikasi 

teknis memiliki operasi yang sama. Surat tersebut adalah 

penegasan dari CNOOC kepada SKK Migas bahwa kapal 

yang paling cocok untuk CNOOC adalah kapal FSO 

bukanlah kapal tanker. Oleh karena dari awal, CNOOC 

sudah menggunakan FSO bukan tanker, yaitu salah 

satunya yang dimiliki PT Sillo Maritime Perdana. 

Ditegaskan di bawahnya bahwa spesifikasi teknis tersebut 

memberikan kesempatan pada rekanan atau bidder yang 

akan menyediakan FSO yang sudah siap pakai atau masih 

harus dikonversi. ----------------------------------------------------  

65. Bahwa Terlapor I menegaskan bahwa kapal tanker yang 

biasa juga dapat dikonversi dan mengikuti tender karena 

masih cukup waktunya, yaitu sekitar 1 tahun. ----------------  

66. Bahwa pada dokumen submission, tangkinya sudah harus 

memiliki kapasitas 750.000-850.000 barrel pada 95%. Jadi, 

memang tangkinya bisa dikonversi. Namun, tetap 

dimasukkan dalam on the submission karena adanya 

suasana batin trauma CNOOC dengan SKK Migas karena 

pernah terjadinya musibah kebakaran kapal tanker Lentera 

Bangsa. CNOOC masih memiliki rasa trauma dengan 

musibah tersebut, pada saat tersebut kriterianya 

disebutkan pada saat delivery dan memberikan kesempatan 

kepada peserta tender untuk melakukan konversi. Namun, 

berujung kepada pengalaman buruk dan menimbulkan 

kerugian yang luar biasa besar, seperti moral, juga reputasi. 

Maka, untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi, dari awal 

CNOOC memberi kriteria tangkinya langsung berkapasitas 

750.000-850.000 pada 95% supaya tidak lagi adanya 

kejadian seperti sebelumnya. -------------------------------------  

67. Bahwa spesifikasi teknis memiliki kesempatan yang sama 

kepada rekanan yang akan menyediakan FSO yang sudah 

siap pakai ataupun yang masih memerlukan konversi, 

kalimat tersebut tidak dikecualikan untuk spesifikasi 

tangkinya. Apabila tangki kapalnya sudah sesuai dengan 

volume, tidak perlu lagi mengubah tangki. Konversi boleh 
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dilakukan, namun terhadap item selain tangki. ---------------  

68. Bahwa melalui surat Nomor PRES/S-479/VII/2013 tanggal 

26 Agustus 2013, CNOOC memasukan usulan rencana 

lelang kepada SKK Migas dan mengajukan back packages. 

Kemudian, adanya rapat-rapat dengan SKK Migas untuk 

mendiskusikan berbagai macam isu dan pada sekitar bulan 

Juli 2014 baru disetujui oleh SKK Migas. -----------------------  

69. Bahwa pada minutes meeting pada tanggal 20 september 

2013, CNOOC SES Ltd menjelaskan harga bersifat tetap 

selama periode kontrak, bahan bakar disediakan oleh 

CNOOC SES Ltd, bersifat tetap ini maksudnya, maksudnya 

fixed rate. CNOOC SES Ltd juga menjelaskan bahwa pada 

transisi kontrak, temporary tanker TST akan disediakan 

oleh CNOOC yang rencananya akan menuju PT Pertamina 

(Persero), untuk menghindari potensi kehilangan minyak 

pada waktu transfer. -----------------------------------------------  

70. Bahwa dasar penyusunan RFP tender adalah mengacu pada 

dokumen teknis yang diminta yang mengacu pada PTK 007.  

71. Bahwa sistem dan metode yang digunakan dalam tender ini 

adalah 2 amplop, yaitu terdapat 1 tahap 2 amplop. 

Sistemnya adalah gugur, harus memenuhi persyaratan 

administrasi dahulu. Lalu, adanya persyaratan teknis, dan 

apabila persyaratan teknis tidak dipenuhi, maka peserta 

gugur. Baru kemudian dibuka amplop untuk komersialnya. 

Jadi, tiap tahap bisa menggugurkan peserta apabila tidak 

dipenuhi persyaratannya.------------------------------------------  

72. Bahwa definisi terkait persyaratan administrasi 

berdasarkan PTK 007, misalnya diminta persyaratan 

minimal kemampuan dasar, KDN, mengenai persyaratan-

persyaratan lain yang harus dimiliki oleh peserta tender. 

Semua yang sifatnya administrasi adalah sesuai dengan 

PTK 007, harus dipenuhi. -----------------------------------------  

73. Bahwa persyaratan teknis adalah persyaratan yang diminta 

oleh tim teknis dan merupakan perwujudan dari 

kesepakatan rapat antara CNOOC dengan SKK Migas yang 

dimasukkan dalam dokumen teknis dan kemudian 
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dilakukan review oleh tim teknis. --------------------------------  

74. Bahwa persyaratan administrasi, teknis, dan lain-lain 

adalah bersifat sangat mengikat pada para pesertanya, 

apabila tidak dipenuhi, peserta akan gugur dan gagal. -------  

75. Bahwa pengumuman tender terkait diumumkan pada bulan 

Juni 2014. ------------------------------------------------------------  

76. Bahwa jumlah pendaftar adalah sebanyak 18 calon peserta 

tender yang akan dievaluasi. --------------------------------------  

77. Bahwa prebid meeting dilakukan pada sekitar 22 Januari 

2015. ------------------------------------------------------------------  

78. Bahwa dari 18 peserta, kemudian gugur menjadi 9, dan 

menjadi 4 peserta. Dari 4 peserta itulah yang mengikuti 

prebid meeting.-------------------------------------------------------  

79. Bahwa pada pertemuan dengan 9 peserta, diberikan hak 

untuk bertanya, namun pada saat itu tidak ada satu 

peserta yang bertanya. ---------------------------------------------  

80. Bahwa peserta yang lolos ada 4, yaitu PT Sillo Maritime, 

Arman Bumi Pertiwi Lines, PT Pertamina, dan PT Buana 

Listya Tama. ---------------------------------------------------------  

81. Bahwa undangan tender dikirim pada tanggal 15 Januari 

2015. ------------------------------------------------------------------  

82. Bahwa setelah itu dilakukan prebid meeting, dan semua 

peserta menanyakan hal yang berbeda-beda, semua bidang 

mengajukan pertanyaan. ------------------------------------------  

F. Keterangan Terlapor II----------------------------------------------------  

Bahwa dalam persidangan Perkara a quo Terlapor II diwakili oleh 

Bapak Sumanto Hartanto: -----------------------------------------------  

1. BahwaBapak Sumanto mengatakan sudah sering mewakili 

Perseroan seperti saat ini mewakili perseroan di KPPU 

karena Direktur Utama yaitu Bapak Edi Yosfi sedang keluar 

kota. -------------------------------------------------------------------  

2. Bahwa untuk operasi sehari-hari di handle oleh Bapak 

Sumanto selaku direktur operasional. ---------------------------  

3. Bahwa PT Sillo Maritim Persada (PT SMP) didirikan pada 

tahun 1989 dengan kegiatan sebagai agen untuk 

perusahaan kapal dari luar negeri yang beroperasi di 
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Indonesia, kemudian Terlapor II memiliki kapal pertama 

pada tahun 2008. Saat ini, Terlapor II sudah memiliki 1 

FSO dan 9 kapal off shore vessels semuanya untuk  

kegiatan perusahaan minyak dan gas di Indonesia. ----------  

4. Bahwa sejak Juni 2016 PT SMP menjadi Perseroan publik. 

Oleh karena itu, pemegang sahamnya ada tiga, yaitu PT 

Maxima Prima Sejahtera, PT Karya Sinergi Gemilang 40%, 

dan masyarakat 20%. ----------------------------------------------  

5. Bahwa pada tahun 2015, pemegang saham adalah kedua 

perusahaan tersebut dengan persentase 50%-50%.-----------  

6. Bahwa perusahaan yang menjadi pemegang saham adalah 

perusahaan keluarga yaitu Hans Eka Jaya dan Bartolomeus 

Eka Jaya. Sepengetahuan Bapak Sumanto, keluarga Eka 

Jaya tidak memiliki hubungan dengan CNOOC atau 

perusahaan tanker lainnya. ---------------------------------------  

7. Bahwa kapal FSO 114 sudah mulai bekerja untuk CNOOC 

sejak tahun 2004 dengan masa waktu 10 tahun. Pada 

mulanya, kapal ini adalah milik suatu perusahaan kapal di 

Monako. Hal ini dikarenakan pada saat itu Terlapor II 

selaku agen. Baru pada tahun 2010, kapal tersebut 

berpindah kepemilikan ke PTSMP. -------------------------------  

8. Bahwa Terlapor II sebagai agen terlibat betul dalam 

operasional kapal FSO ini mulai dari tahun 2004. Sebagai 

agen Terlapor II benar-benar membawahi operasional saat 

itu baik di lapangan dan Office, ketika office kami 

berkoordinasi dengan office dari CNOOC. -----------------------  

9. Bahwa Terlapor II mengetahui apabila kontrak FSO di 

CNOOC akan berakhir pada tahun 2014, oleh karenanya 

kami mengetahui akan dilaksanakan tender untuk 

menggantikan kontrak yang hampir berakhir tersebut. 

Maka dari itu, Terlapor II rutin mengecek di internet atau 

koran. -----------------------------------------------------------------  

10. Bahwa dasar PT SMP mengikuti tender di Cinta Terminal ini 

adalah karena kapal Terlapor II masih berada dalam kondisi 

baik dan mampu beroperasi untuk ikut dalam kontrak yang 

selanjutnya. ----------------------------------------------------------  
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11. Bahwa setiap tender FSO pasti semua panitia akan 

memberi waktu yang cukup untuk melakukan konversi. 

Oleh karenanya, PT SMP yakin dalam mengikuti tender 

tersebut. --------------------------------------------------------------  

12. Bahwa Terlapor II menyanggupi serta mengikuti semua 

persyaratan untuk mengikuti tender tersebut dalam masa 

PQ dan masa Bid Submission. ------------------------------------  

13. Bahwa dari pihak Terlapor II biasanya yang mengambil 

dokumen PQ adalah office boy, dengan sebelumnya 

menyerahkan surat kuasa sebagai kuasa PT SMP. ------------  

14. Bahwa Terlapor II menghadiri rapat penjelasan pra-

kualifikasi tender, karena sebagai peserta tender Terlapor II 

memang harus hadir. Ada anggapan yang menyatakan 

apabila tidak hadir dalam rapat penjelasan kualifikasi 

langsung akan dianggap tidak qualified. ------------------------  

15. Bahwa pada saat rapat penjelasan pra-kualifikasi tender 

terdapat 16 Company yang menghadiri rapat tersebut 

bersama dengan perwakilan dari CNOOC. ----------------------  

16. Bahwa dalam rapat pra-kualifikasi tender, hanya 

membahas hal-hal yang umum, seperti pengalaman 

mengoperasikan FSO, serta hal lainnya yang secara umum 

dan kemudian menyerahkan dokumen-dokumen yang 

diminta. ---------------------------------------------------------------  

17. Bahwa PT SMP menyerahkan semua dokumen yang 

dimintakan oleh pihak penyelenggara tender. ------------------  

18. Bahwa pihak PT SMP tidak mengetahui siapa saja yang 

mengikuti tender, baru pada prebid meeting mungkin 

peserta tender bisa mengetahui siapa saja yang diundang 

dalam tender tersebut. Itu pun hanya sebatas asumsi, 

maksudnya apabila yang hadir ada 4 perusahaan, dapat 

diasumsikan yang diundang ada 4 perusahaan tersebut 

walaupun mungkin saja yang diundang ada 6 perusahaan 

tetapi yang hadir dalam rapat hanya 4 perusahaan. ----------  

19. Bahwa PT SMP mengirim semua dokumen pendukung 

tambahan yang diminta oleh CNOOC. ---------------------------  

20. Bahwa PT SMP mengetahui telah lolos pra-kualifikasi pada 
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saat mendapat undangan pengambilan dokumen tender. ---  

21. Bahwa dokumen lelang yang waktu itu diberikan oleh 

CNOOC kepada PT SMP sudah berisi dokumen yang sangat 

lengkap. ---------------------------------------------------------------  

22. Bahwa pada tahapan penjelasan lelang, PT SMP tidak 

mengajukan pertanyaan atau keberatan atas persyaratan 

tender. Biasanya dalam pre-bid meeting giliran pihak 

perusahaan minyak untuk menjelaskan sistem dan 

biasanya hanya sedikit terjadi tanya jawab secara teknis, 

dan untuk itu biasanya peserta tender diberi waktu 

beberapa hari sejak meeting dan akan dijawab secara 

tertulis.----------------------------------------------------------------  

23. Bahwa PT SMP menyampaikan dokumen penawaran PT 

SMP menyampaikan semua dokumen yang dimintakan oleh 

CNOOC secara lengkap beserta beberapa statement yang 

diminta oleh pihak CNOOC. ---------------------------------------  

24. Bahwa di dalam pre-bid meeting PTSMP melihat ada 4 

peserta tender yang datang, maka PT SMP mengetahui 

siapa saja yang mengikuti tender tersebut. Akan tetapi, PT 

SMP tidak mengetahui apakah yang hadir saat itu mengirim 

dokumen penawaran atau tidak sampai tanggal deadline 

penyerahan tersebut. -----------------------------------------------  

25. Bahwa sebelum diadakan tender, pihak PT SMP tidak 

mengetahui persyaratan yang akan diberlakukan dalam 

tender tersebut.------------------------------------------------------  

26. Bahwa sebelum diadakan tender, PT SMP tidak pernah 

melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan 

pihak CNOOC terkait dengan spesifikasi kapal atau 

persyaratan tender. -------------------------------------------------  

27. Bahwa PT SMP mengikuti semua tahapan yang ada dalam 

tender, tidak ada satu tahap pun yang tidak diikuti oleh PT 

SMP. -------------------------------------------------------------------  

28. Bahwa terkait dengan dual triple boiler pasti diatur on 

delivery karena FSO adalah kapal yang sangat spesifik dan 

bila diatur dalam on submission pasti tidak ada satu peserta 

tender pun yang mampu memenuhi persyaratan tersebut. --  
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29. Bahwa on delivery maksudnya adalah dalam pengadaan 

suatu kapal, sebelum tanggal dimulainya kontrak, kapal 

sudah mampu memenuhi persyaratan yang ada. -------------  

30. Bahwa kapal FSO milik Terlapor II terakhir melakukan 

docking adalah pada tahun 2004. Oleh karena itu, sudah 

memasuki waktu yang ke 10 tahun, maka sudah harus 

masuk docking lagi selain itu docking diperlukan sebagai 

penyesuaian spesifikasi yang dimintakan oleh CNOOC.------  

31. Bahwa selagi melakukan docking, Terlapor II melakukan 

penyesuaian berdasarkan permintaan dari CNOOC. Untuk 

melakukan perubahan tertentu diperlukan izin dari Class, 

dalam hal ini penambahan Triple Boiler harus mendapat 

persetujuan dari Class yaitu RINA. ------------------------------  

32. Bahwa penambahan satu unit triple boiler ini menurut RINA 

bisa dilakukan tetapi tidak boleh karena tidak memenuhi 

standar keselamatan. -----------------------------------------------  

33. Bahwa konsekuensi yang akan terjadi apabila Terlapor II 

tidak menuruti larangan RINA adalah tidak dikeluarkannya 

Classcertificate, tidak ada class sertificate tidak ada 

insurance yang mau meng-cover PT SMP, maka kapal tidak 

bisa beroperasi. ------------------------------------------------------  

34. Bahwa terkait dengan larangan dari RINA, maka Terlapor II 

menawarkan untuk menanggung biaya penggunaan bahan 

bakar fuel oil apabila triple boiler sebagai sistem utama 

mengalami masalah. ------------------------------------------------  

35. Bahwa saat ini Terlapor II memiliki 3 tug boat, 1 crew boat, 

1 utility vessel, 1 SPOB ,1 AHTS, dan 1 FSO. ------------------  

36. Bahwa Terlapor II sudah mengikuti sampai 

akhir/penyerahan dokumen Terlapor II sudah ikut dalam 

tender 1 FPSO, yang lain kami Terlapor II akan mengikuti 

tetapi terkendala pengadaan kapal. ------------------------------  

37. Bahwa Terlapor II menyatakan PT SMP tidak tergabung 

pada suatu perusahaan holding tertentu. -----------------------  

38. Bahwa nama kapal FSO CNOOC 114 pada tahun 2004 dan 

pada tender tahun 2014 adalah kapal yang sama. Kontrak 

kapal pada tahu 2004 berakhir pada Oktober 2014. 
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Kemudian, dari kontrak tersebut terdapat adanya 

perpanjangan, yaitu pada perpanjangan pertama pada 

tanggal 9 Oktober–17 Maret 2015, kemudian 18 Maret–31 

Juli 2015. -------------------------------------------------------------  

39. Bahwa pada saat mengikuti tender di CNOOC, kapal 

Terlapor II yaitu FSO CNOOC 114 masih bekerja untuk 

CNOOC, tetapi Terlapor II tahu sewaktu-waktu bisa selesai 

kontraknya. ----------------------------------------------------------  

40. Bahwa spesifikasi kapal pada tahun 2004 dan pada tahun 

2014 memiliki perbedaan, antara lain adanya permintaan 

dual triple boiler, tangki kapal harus full coated, dua hal 

tersebut adalah perubahan besar tetapi selain itu masih 

ada detail lainnya yang berubah. ---------------------------------  

41. Bahwa spesifikasi kapal yang bersifat mendetail bersifat on 

delivery baik itu pada tender tahun 2004 maupun pada 

tender tahun 2014. -------------------------------------------------  

42. Bahwa kapal PT SMP melakukan konsultasi dengan RINA 

adalah pada waktu kapal berada di ship yard, karena pada 

saat akan melakukan submit dokumen tidak cukup waktu 

untuk melakukan konsultasi dengan pihak ketiga, dalam 

hal ini RINA.----------------------------------------------------------  

43. Bahwa ketika mengetahui spesifikasi dari tender ini 

Terlapor II langsung mempelajari spesifikasi tersebut tetapi 

untuk hal tertentu seperti penempatan triple boiler hanya 

kelas yang mengetahuinya. ----------------------------------------  

44. Bahwa dalam opsi pertama triple boiler ditempatkan di 

engine room tetapi ketika itu tidak direkomendasi maka 

Terlapor II melihat opsi berikutnya yaitu ditempatkan di 

atas deck kapal tetapi ketika opsi tersebut juga tidak 

direkomendasi oleh RINA. -----------------------------------------  

45. Bahwa Terlapor II bergabung di PT SMP pada tahun 2004, 

tetapi belum in charge dalam persiapan tender pada tahun 

2004. Walaupun begitu dalam pelaksanaan jangka waktu 

sewanya Saksi sudah mengikuti. ---------------------------------  

46. Bahwa Q88 bukan dokumen mati tetapi dokumen yang diisi 

dan dilaporkan sendiri oleh PTSMP. -----------------------------  
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47. Bahwa Saksi harus melihat terlebih dahulu Q88 pada 

tahun 2004 untuk mengetahui apa ada perbedaan antara 

Q88 pada tahun 2004 sama dengan yang tahun 2014. ------  

48. Bahwa Terlapor II harus bertanya terlebih dahulu pada 

pemilik kapal sebelumnya, karena pada tahun 2004 kapal 

FSO CNOOC 114 belum menjadi milik PT SMP melainkan 

milik perusahaan kapal dari Monako. ---------------------------  

49. Bahwa FSO 114 beroperasi dari bulan Oktober 2004 sampai 

dengan bulan Oktober 2014, artinya sejak kontrak dimulai 

bentuk kapal tersebut adalah FSO, bukan kapal tanker. 

Konversi dari tanker menjadi kapal FSO yang pasti telah 

dilakukan sebelum tahun 2004. ----------------------------------  

50. Bahwa sebelum ada tender pada tahun 2004, kapal ini 

awalnya pasti berbentuk tanker. Oleh karena, semua kapal 

FSO awalnya adalah kapal tanker yang kemudian 

dikonversi menjadi kapal jenis FSO. -----------------------------  

51. Bahwa ketika itu perubahan bentuk kapal dari tanker 

menjadi FSO dilakukan di Sembawang, Singapura. ----------  

52. Bahwa Terlapor II menyatakan terkait persyaratan 

statement letter disyaratkan pada On Delivery, Terlapor II 

perlu melihat dokumen terlebih dahulu. ------------------------  

53. Bahwa akuisisi kapal CNOOC 114 terjadi pada tahun 2010, 

sebelum tahun tersebut operasinya secara teknikal kapal 

tersebut masih berada dalam pengelolaan perusahaan asal 

Monako. ---------------------------------------------------------------  

54. Bahwa pada saat PQ pasti tidak ada pertanyaan, tetapi 

kalau pada saat pre-bid meeting seingat Terlapor II, tidak 

ada pertanyaan yang dilakukan oleh PT SMP. -----------------  

55. Bahwa Terlapor II menyatakan tidak pernah bertanya dalam 

meeting tetapi seingat Terlapor II, PT SMP pernah bertanya 

kepada panitia melalui e-mail. ------------------------------------  

56. Bahwa saat Terlapor II menanyakan pendapat Class pada 

saat sudah keluar dari Cinta Terminal, seingat Terlapor II 

kapal keluar dari Terminal Cinta pada pertengahan bulan 

Agustus 2015. -------------------------------------------------------  

57. Bahwa apabila RINA membolehkan tambahan Triple Boiler 
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pada Engine Room, maka perubahan tersebut akan 

dilakukan di Sembawang. -----------------------------------------  

58. Bahwa pengerjaan yang terkait dengan docking dilakukan di 

bawah satu tahun karena waktu yang diberikan untuk 

adalah satu tahun. --------------------------------------------------  

59. Bahwa setelah selesai docking tetapi belum masuk pada 

waktu dimulainya sewa, maka kapal akan standby. ----------  

60. Bahwa tidak ada konversi tanpa ada docking. Walaupun 

belum waktunya docking, tetapi ketika dilakukan konversi 

maka akan dilakukan docking juga. -----------------------------  

61. Bahwa actual-nya yang dikerjakan selama waktu yang 

diberikan oleh panitia selama satu tahun adalah semua hal 

yang dibutuhkan untuk membuat kapal siap digunakan 

sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam tender. -----  

62. Bahwa dalam pre-bid meeting hanya sedikit pertanyaan dan 

hal tersebut adalah hal yang normal. Oleh karena jangka 

waktu dari sejak pengambilan dokumen sampai pre-bid 

meeting tidak lama jadi untuk bertanya juga sulit untuk 

mengetahui apa yang akan ditanyakan.-------------------------  

63. Bahwa Terlapor II tidak mengingat apakah pada saat pre-

bid meeting terdapat pertanyaan atau keberatan dari para 

peserta tender. -------------------------------------------------------  

64. Bahwa secara fakta double Triple Burner tidak dapat 

dilaksanakan, maka Terlapor II melakukan diskusi dengan 

CNOOC untuk melakukan perubahan dengan memberikan 

alasan keselamatan yang disampaikan oleh RINA. ------------  

65. Bahwa Class melakukan inspeksi terhadap kapal dari segi 

keselamatan, apabila Class mengatakan kondisi kapal 

masih bagus maka kapal bisa langsung digunakan 

walaupun sudah waktunya melakukan Dry Docking. ---------  

66. Bahwa walaupun RINA telah mengeluarkan ijin untuk kapal 

CNOOC 114 beroperasi tetapi tetap tidak mungkin dalam 

jangka panjang karena ada satu bagian kapal, yaitu  Sea 

Chest-nya yang harus dilakukan penggantian, dan 

penggantian tersebut tidak bisa dilakukan ketika kapal 

masih berada di air. ------------------------------------------------  
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67. Bahwa terkait dengan definisi post biding, Terlapor II tidak 

bisa berbicara banyak karena bukan merupakan wewenang 

atau bagian dari Terlapor II. ---------------------------------------  

68. Bahwa terkait dengan persyaratan tender yang disyaratkan 

oleh CNOOC, maka Terlapor II sebagai peserta tender harus 

comply tetapi ketika ada masalah dengan safety, maka jalan 

satu-satunya adalah membicarakannya dengan pemilik 

project. ----------------------------------------------------------------  

69. Bahwa negosiasi yang dilakukan oleh Terlapor II bertujuan 

untuk membuat yang terbaik bagi kedua belah pihak, 

sebagai contoh soal crane, PT SMP memberikan barang 

yang lebih daripada yang disyaratkan dalam tender. ---------  

70. Bahwa  Terlapor II mengatakan tidak pernah berhubungan 

dengan SKK Migas, tetapi CNOOC yang melakukan 

hubungan dengan SKK Migas terkait dengan perubahan 

spesifikasi Dual Triple Boiler. --------------------------------------  

71. Bahwa apabila triple boiler dikurangi satu, maka ada 

pengurangan biaya dari biaya yang telah ditentukan. --------  

72. Bahwa realisasinya Terlapor II melakukan perbaikan yang 

dibutuhkan untuk bisa menggunakan 1 Triple Boiler dan 2 

Dual fuel boiler. ------------------------------------------------------  

73. Bahwa terdapat dua kali penandatanganan kontrak, yang 

pertama adalah kontrak itu sendiri dan kemudian yang 

kedua adalah amandemennya. Dari penandatanganan 

pertama dan kedua terjadi adanya perubahan harga. 

Apabila dalam kontrak USD 28,500 per hari menjadi USD 

28,250 per hari. -----------------------------------------------------  

74. Bahwa Terlapor II akan menyerahkan dokumen-dokumen 

terkait dengan kontrak beserta dengan amandemennya 

pada hari Jumat di minggu yang sama dengan sidang ini. --  

75. Bahwa Terlapor II mempertanyakan dokumen awal dalam 

persidangan KPPU yang menyatakan ada Saksi yang 

mampu memenuhi spesifikasi apabila volume tangkinya 

sedikit diubah. Menurut Terlapor II informasi tersebut 

menyesatkan karena kapal yang dikatakan mampu, seperti 

Fortune Villa yang saat itu sedang dipakai sebagai 
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temporary tanker padahal semua orang mengetahui untuk 

perubahan memerlukan waktu satu tahun. Kemudian 

untuk Galunggung jelas Volume tangkinya tidak memenuhi 

persyaratan dengan cukup jauh. ---------------------------------  

II. Kesimpulan ---------------------------------------------------------------------  

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Komisi yang memeriksa 

Perkara a quo, bahwa berdasarkan segenap bukti dan fakta hukum 

yang Terlapor II  kemukakan pada Bagian I di atas mengenai alat 

bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti keterangan ahli di atas dan 

telah selesainya Pengajuan Tanggapan baik dari Terlapor I  maupun 

dari Terlapor II, maka dengan ini Terlapor II mengajukan 

Kesimpulan a quo yang menjadi satu kesatuan bagian yang tidak 

terpisahkan dari tanggapan yang hendak Terlapor II sampaikan 

berikut ini yang mencakup hal-hal sebagai berikut: --------------------  

A. Kesimpulan Terlapor II Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang Diajukan 

oleh Investigator Mengandung Kesalahan Fatal Dikarenakan 

Laporan A Quo Kekurangan Pihak (Pluriumlitis Consortium) --------  

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Komisi yang 

memeriksa Perkara a quo, bahwa Terlapor II menyatakan 

Laporan a quo yang diajukan oleh Investigator merupakan adalah 

Laporan dugaan yang tidak cermat, tidak jelas/kabur, 

menyesatkan dan mengandung cacat formil, dikarenakan pihak 

Investigator dalam menarik dan/atau menentukan pihak yang 

dijadikan Pihak Terlapor dalam Laporan a quo mengandung 

kekurangan pihak, mengingat dalam segenap alat bukti dan 

fakta persidangan telah terbukti bahwa seharusnya terdapat 

pihak lain yang wajib diikutsertakan dalam laporan a quo. 

Adapun dasar argumentasi hukum Kami adalah sebagai berikut:  

1. Bahwa dalam halaman 3 Poin Bagian Kronologi Tender poin 

3.1 Tahapan Bid Plan Laporan a quo Pihak Investigator 

menyatakan bahwa: --------------------------------------------------  

“Halaman 3  -----------------------------------------------------------  

3.1 Tahap Bid Plan ---------------------------------------------------  

a. 26 Agustus 2013: CNOOC mengajukan usulan rencana 

lelang kepada SKK Migas melalui surat Nomor PRES/S-
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479/VII-2013 tertanggal 26 Agustus 2013. ------------------  

b. 06 September 2013: Rapat usulan rencana lelang dengan 

SKK Migas. --------------------------------------------------------  

c. 13 September 2013: CNOOC menyerahkan kelengkapan 

dokumen yang diminta oleh SKK Migas melalui surat 

Nomor PROC/S-099/IX-2013. ---------------------------------  

d. 27 November 2013: Rapat dengan SKK Migas, perihal 

strategi pengadaan dan justifikasi penyusunan HPS/OE. 

e. 17 Desember 2013: Rapat dengan SKK Migas, perihal 

pembahasan strategi periode kontrak dan HPS/OE. -------  

f. 20 Desember 2013: CNOOC menyerahkan kelengkapan 

dokumen yang diminta oleh SKK Migas melalui surat 

Nomor OPERS/S-177/XII-2013, perihal usulan strategi 

penetapan periode kontrak dan harga perkiraan sendiri. -  

g. 20 February 2014: SKK Migas melalui surat Nomor SRT 

0159/SKKO0000/2014/S1 menyetujui AFE 14-8001 

untuk FSO Cinta Terminal. -------------------------------------  

h. 14 Maret 2014: CNOOC menyerahkan kelengkapan 

dokumen yang diminta oleh SKK Migas melalui surat 

Nomor PROC/S-025/III-2014, perihal: Revisi dokumen 

lelang sebagai tindak lanjut dari perubahan AFE. ----------  

i. 24 Maret 2014: CNOOC menyerahkan kelengkapan 

dokumen yang diminta oleh SKK Migas melalui surat 

Nomor PROC/S-026A/III-2014, perihal: Revisi klausa 

periode kontrak dalam kontrak utama. ----------------------  

j. 10 Juni 2014: Persetujuan rencana lelang surat SKK 

Migas Nomor SRT-0455/SKKO0000/2014/S7.” ------------  

 

Bahwa selanjutnya dalam Halaman 6 Laporan a quo, pihak 

Investigator menyatakan dalam Kronologis Tender bahwa: ---  

“Halaman 6 ------------------------------------------------------------  

e. 15 September 2014: CNOOC mengirimkan surat 

NomorPROC/S-093/IX-2014 ke SKK Migas, perihal 

permohonan konsultasi hasil prakualifikasi. ----------------  

f. 29 September 2014: Konsultasi hasil pra kualifikasi ke 

SKK Migas, SKK Migas belum menyetujui hasil pra 
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kualifikasi dimana terdapat perbedaan pemahaman 

dalam persyaratan pengalaman yang telah diterapkan 

pada dokumen pra kualifikasi, dan SKK Migas meminta 

agar dalam melaksanakan prakualifikasi, CNOOC 

menggunakan persyaratan yang mengacu pada dokumen 

prakualifikasi sesuai Rencana Lelang yang telah di 

setujui”. ------------------------------------------------------------  

 

Bahwa selanjutnya dalam Halaman 7 laporan a quo pihak 

Investgator menyatakan dalam Kronologis Tender bahwa: ----  

“Halaman 7 ------------------------------------------------------------  

k. 26 November 2014: CNOOC mengirimkan surat Nomor 

SCM/S-076/XI-2014 ke SKK Migas, perihal permohonan 

konsultasi hasil prakualifikasi. --------------------------------  

l. 01 Desember 2014: Rapat konsultasi prakualifikasi 

dengan SKK Migas. ----------------------------------------------  

m. 23 Desember 2014: CNOOC menerima risalah rapat 

konsultasi prakualifikasi yang sudah ditandatangani oleh 

SKK Migas, ditandatangani pada tanggal 12 Desember 

2014.” --------------------------------------------------------------  

 

Bahwa selanjutnya dalam Halaman 10 Laporan a quo pihak 

Investigator menyatakan dalam Kronologis Tender bahwa: ---  

“Halaman 10 -----------------------------------------------------------  

o. 4 September 2015: CNOOC mengirimkan surat Nomor 

PRESS/S-317/IX-2015 ke SKK Migas, perihal 

Permohonan persetujuan hasil lelang.” 

 

Bahwa selanjutnya dalam Halaman 11 Laporan a quo pihak 

Investigator menyatakan dalam Kronologis Tender bahwa: ---  

“Halaman 11 -----------------------------------------------------------  

r. 25 September 2015: SKK Migas mengirimkan surat 

Nomor SRT-2248/SKKD2000/2015/S7 ke CNOOC SES 

Ltd, perihal negosiasi kembali hasil pelaksanaan lelang. 

Nilai penawaran masih di atas hasil market intelligent 

yang disampaikan sebesar US$ 28,680.63 per hari. 

Sedangkan harga penawaran dari calon pemenang lelang 
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sebesar US$ 31,300 per hari. ----------------------------------  

s. 13 Oktober 2015: CNOOC memberikan surat Nomor 

PRES/S-367/X-2015 kepada SKK Migas perihal hasil 

renegosiasi harga penawaran. ----------------------------------  

t. 22 Oktober 2015: CNOOC memberikan surat Nomor 

SCM/S/127/X/2015 kepada SKK Migas, perihal 

informasi tambahan permohonan persetujuan hasil 

pelaksanaan lelang. ----------------------------------------------  

u. 06 November 2015: SKK Migas memberikan Surat 

Persetujuan hasil pelaksanaan lelang.”-----------------------  

 

Bahwa selanjutnya dalam persidangan telah dihadirkan dan 

didengar keterangan di bawah sumpah Para Saksi dari SKK 

Migas yaitu: ------------------------------------------------------------  

1. Ir. Agus Budiyanto selaku Kepala Dinas Perkapalan dan 

Transportasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. ------------  

2. Warta Elia Rataulam Sirumpea selaku Deputi 

Perencanaan Eksploitas Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. -  

3. Udin Dampang selaku Spesialis Pratama Perencanaan 

pada Deputi Perencanaan Divisi Program Kerja Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 

dan Gas Bumi SKK Migas. --------------------------------------  

4. Febrian Ihsan selaku Manager Logistik pada Deputi 

Pengendalian Pengadaan Divisi Pengelolaan Rantai Suplai 

dan Analisis Biaya Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. -  

5. Ir. Hendratmi Susilowati selaku Spesiali Pratama 

Dukungan Bisinis Deputi Operasi Divisi Penunjang 

Operasi dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 

dan Gas Bumi SKK Migas. --------------------------------------  

6. Kepala SKK Migas diwakili oleh beberapa Saksi yang 

diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah 

secara bersama-sama yaitu: ------------------------------------  
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6.1. Sdr. Widi Santuso selaku Kepala Divisi Pengelolaan 

Rantai Suplai dan Analisis Biaya Satuan Kerja 

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 

Gas Bumi SKK Migas. -------------------------------------  

6.2. Sdr. Maria Ida Tota Noenoehitoe S. Selaku Manager 

Senior Kapasitas Nasional Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi SKK Migas. -------------------------------------------  

6.3. Sdr. Febrian Ihsan selaku Manager Logistik Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. ----------------------  

6.4. Sdr. Ahmad Kristriono Wijaya selaku staf senior 

pengelolaan pengadaan barang dan jasa IB Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. ----------------------  

6.5. Sdr. Ari Stefano selaku Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa IA Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK 

Migas. --------------------------------------------------------  

6.6. Sdr. Rudi Santoso Susilo selaku staf Bantuan 

Hukum Satuan Kerja Khusus Pelaksana kegiatan 

usaha hulu minyak dan gas bumi.  ---------------------  

2. Mohon perhatian yang Terhormat Majelis Komisi yang 

memeriksa dan mengadili Laporan a quo, bahwa 

sebagaimana segenap bukti serta uraian yang telah 

disampaikan oleh pihak Investigator dalam Laporan a quo 

dan hal tersebut telah dipertegas berdasarkan Fakta 

Persidangan yang telah terungkap melalui Keterangan Saksi 

dibawah sumpah yang telah dihadirkan baik oleh Pihak 

Investigator dan Pihak Majelis Komisi diatas, maka dapat 

disimpulkan dari seluruh rangkaian Tahapan Tender a quo, 

terdapat pihak lain yang tidak diikutsertakan oleh pihak 

Investigator dalam Laporan a quo yaitu pihak SKK Migas 

padahal secara jelas, tegas dan sadar pihak Investigator 

mengetahui besarnya peranan pihak SKK Migas dalam 

rangkaian pelaksanaan tender a quo sebagaimana diuraikan 
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dalam Laporan a quo dan dipertegas dalam fakta 

persidanganyang diungkap melalui keterangan segenap 

Saksi yang dihadirkan. ----------------------------------------------  

3. Bahwa pada faktanya pihak Investigator secara tegas 

membatasi pihak yang menjadi Terlapor dalam Laporan a 

quo, yaitu hanya pihak CNOOC sebagai pihak Terlapor I dan 

pihak PT SMP sebagai Terlapor II. Adapun urgensi 

kelengkapan dari pihak SKK Migas sebagai regulator dalam 

tender a quo untuk diikutsertakan dalam Laporan a quo 

adalah agar dalam proses pembuktian secara khusus 

pembuktian mengenai unsure Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

1999 mengenai “mengatur dan menentukan pemenang 

tender” dapat dilakukan secara terang dan dapat 

menghasilkan fakta yang jernih terkait pembuktian unsur 

tersebut. Namun pada faktanya pihak Investigator tidak 

menarik dan/atau mengikutsertakan pihak SKK Migas 

dalam Laporan a quo, sehingga pembuktian atas Pasal 22 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 yang didalilkan oleh pihak Investigator 

menjadi tidak jernih, tidak jelas dan mengaburkan fakta 

yang menghasilkan suatu pembuktian unsur Pasal 22 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 yang menyesatkan dan menyimpang 

dari duduk perkara. --------------------------------------------------  

4. Bahwa pentingnya peranan SKK Migas dalam perkara 

Laporan a quo secara tegas, jelas dan sadar telah tercatat 

dalam Laporan a quo yang disampaikan oleh pihak 

Investigator dikarenakan dalam setiap tahapan tender a quo, 

pihak SKK Migas sebagai regulator adalah pihak yang 

berperan dan memiliki kepentingan yang sangat krusial dan 

penting di seluruh rangkaian tahapan tender a quo. 

Selanjutnya dalam fakta persidangan juga telah terungkap 

pentingnya peranan serta fungsi SKK Migas dalam tender a 

quomelalui segenap Saksi yang dihadirkan baik dari pihak 

Investigator dan dari Majelis Komisi. Tercatat ada 11 orang 

Saksi dari SKK Migas yang dihadirkan dan telah dibawah 

sumpah didengar keterangannya dalam persidangan. ---------  

5. Mohon perhatian yang Terhormat Majelis Komisi yang 
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mengadili perkara Laporan a quo, bahwa sebagai 

pertimbangan dan perbandingan dalam rangka menjungjung 

tinggi nilai ketertiban formil dalam beracara, dalam ajaran 

kaedah hukum acara keperdataan dan/atau pendapat ahli 

yang menjelaskan perihal urgensi diikutsertakannya pihak 

yang berkaitan dengan perkara namun tidak dimasukan 

sebagai pihak dalam suatu perkara adalah sebagai berikut: --  

5.1. Pendapat Chidir Ali dalam bukunya berjudul 

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, 

Penerbit CV Nur Cahya, Terbitan Yogyakarta, Tahun 

1985, Halaman 218 yang menerangkan sebagai 

berikut:----------------------------------------------------------  

“ Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan obyek 

sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung 

harus dimasukkan dalam gugatan. Tidak digugatnya 

pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak 

dapat diterima”. -----------------------------------------------  

5.2. Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam kaedah 

hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78 

K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang 

menyatakan sebagai berikut: --------------------------------  

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak 

lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”. -------  

6. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Komisi yang 

memeriksa Perkara aquo, bahwa berdasarkan uraian, dalil-

dalil serta pendapat ahli dan yurisprudensi sebagaimana di 

atas maka sudah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa 

Laporan a quo mengandung Cacat Formil dikarenakan 

Laporan a quo yang disusun oleh pihak Investigator 

mengandung kekurangan pihak didalamnya. Oleh karena itu 

mohon kepadaYang Terhormat Majelis Komisi yang 

memeriksa perkara Laporan a quo untuk menyatakan 

Laporan a quo batal demi hukum. ---------------------------------  

B. Kesimpulan Terlapor II Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang Diajukan 

oleh Investigator Mengandung Kesalahan Fatal (Cacat Formil) 
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Dikarenakan Pihak investigator Salah Dalam Menentukan Pihak 

Terlapor Dalam Laporan A Quo ------------------------------------------  

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Komisi yang 

memeriksa Perkara a quo, bahwa Terlapor II menyatakan 

Laporan a quo yang diajukan oleh Investigator merupakan adalah 

Laporan dugaan yang tidak cermat, tidak jelas/kabur, 

menyesatkan dan mengandung cacat formil, dikarenakan pihak 

Investigator telah salah dalam menarik pihak yang dijadikan 

Terlapor dalam Laporan a quo. Adapun dasar argumentasi 

hukum Kami adalah sebagai berikut: ----------------------------------  

1. Bahwa dalam Laporan a quo, pihak Investigator telah secara 

tegas menyatakan pihak PT SMP sebagai pihak Terlapor II. 

Adapun dalam Laporan a quo, pihak Investigator pada 

pokoknya mendalilkan dan menyatakan pada pembuktian 

unsur Persekongkolan bahwa pihak Terlapor I mengarahkan 

spesifikasi teknis kapal kepada kapal milik Terlapor II dan 

Terlapor I sengaja memfasilitasi Terlapor II terkait 

persyaratan teknis Triple Firing System Boiler. Kemudian 

lebih lanjut dalam pembuktian unsur mengatur dan 

menentukan pemenang tender, pihak Investigator pada 

pokoknya mendalilkan bahwa unsur mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender terdapat dalam bentuk 

pengarahan spesifikasi teknis kapal yang akan ditenderkan 

oleh Terlapor I kepada kapal milik Terlapor II mulai dari 

perencanaan sampai dalam proses tender dalam bentuk 

fasilitasi yang diberikan Terlapor I kepada Terlapor II terkait 

persyaratan teknis triple firing system boiler. --------------------  

 

2. Mohonperhatian yang Terhormat Majelis Komisi yang 

memeriksa perkara a quo, dengan ini Terlapor II menolak 

dengan tegas seluruh Dalil Investigator yang menyatakan 

adanya Unsur Persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor 

II. Adapun sebagaimana termaktub dalam Laporan a quo 

pihak Investigator secara tegas dan jelas menyatakan bahwa:  

“Halaman 3 ------------------------------------------------------------  

3.1 Tahap Bid Plan --------------------------------------------------  
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n. 26 Agustus 2013: CNOOC mengajukan usulan rencana 

lelang kepada SKK Migas melalui surat Nomor PRES/S-

479/VII-2013 tertanggal 26 Agustus 2013. ------------------  

o. 06 September 2013: Rapat usulan rencana lelang dengan 

SKK Migas. --------------------------------------------------------  

p. 13 September 2013: CNOOC menyerahkan kelengkapan 

dokumen yang diminta oleh SKK Migas melalui surat 

Nomor PROC/S-099/IX-2013. ---------------------------------  

q. 27 November 2013: Rapat dengan SKK Migas, perihal 

strategi pengadaan dan justifikasi penyusunan HPS/OE.  

r. 17 Desember 2013: Rapat dengan SKK Migas, perihal 

pembahasan strategi periode kontrak dan HPS/OE. -------  

s. 20 Desember 2013: CNOOC menyerahkan kelengkapan 

dokumen yang diminta oleh SKK Migas melalui surat 

Nomor OPERS/S-177/XII-2013, perihal usulan strategi 

penetapan periode kontrak dan harga perkiraan sendiri. -  

t. 20 February 2014: SKK Migas melalui surat Nomor SRT 

0159/SKKO0000/2014/S1 menyetujui AFE 14-8001 

untuk FSO Cinta Terminal. -------------------------------------  

u. 14 Maret 2014: CNOOC menyerahkan kelengkapan 

dokumen yang diminta oleh SKK Migas melalui surat 

Nomor PROC/S-025/III-2014, perihal: Revisi dokumen 

lelang sebagai tindak lanjut dari perubahan AFE. ----------  

v. 24 Maret 2014: CNOOC menyerahkan kelengkapan 

dokumen yang diminta oleh SKK Migas melalui surat 

Nomor PROC/S-026A/III-2014, perihal: Revisi klausa 

periode kontrak dalam kontrak utama. ----------------------  

w. 10 Juni 2014: Persetujuan rencana lelang surat SKK 

Migas Nomor SRT-0455/SKKO0000/2014/S7.” ------------  

 

Bahwa selanjutnya dalam Halaman 6 Laporan a quo, pihak 

Investigator menyatakan dalam Kronologis Tender bahwa: 

“Halaman 6 ------------------------------------------------------------  

e. 15 September 2014: CNOOC mengirimkan surat 

NomorPROC/S-093/IX-2014 ke SKK Migas, perihal 

permohonan konsultasi hasil prakualifikasi. ----------------  
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f. 29 September 2014: Konsultasi hasil pra kualifikasi ke 

SKK Migas, SKK Migas belum menyetujui hasil pra 

kualifikasi dimana terdapat perbedaan pemahaman 

dalam persyaratan pengalaman yang telah diterapkan 

pada dokumen pra kualifikasi, dan SKK Migas meminta 

agar dalam melaksanakan prakualifikasi, CNOOC 

menggunakan persyaratan yang mengacu pada dokumen 

prakualifikasi sesuai Rencana Lelang yang telah di 

setujui.” ------------------------------------------------------------  

 

Bahwa selanjutnya dalam Halaman 7 laporan a quo pihak 

Investgator menyatakan dalam Kronologis Tender bahwa: ----  

“Halaman 7 ------------------------------------------------------------  

x. 26 November 2014: CNOOC mengirimkan surat Nomor 

SCM/S-076/XI-2014 ke SKK Migas, perihal permohonan 

konsultasi hasil prakualifikasi. --------------------------------  

y. 01 Desember 2014: Rapat konsultasi prakualifikasi 

dengan SKK Migas. ----------------------------------------------  

z. 23 Desember 2014: CNOOC menerima risalah rapat 

konsultasi prakualifikasi yang sudah ditandatangani oleh 

SKK Migas, ditandatangani pada tanggal 12 Desember 

2014.” --------------------------------------------------------------  

 

Bahwa selanjutnya dalam Halaman 10 Laporan a quo pihak 

Investigator menyatakan dalam Kronologis Tender bahwa: ---  

“Halaman 10 -----------------------------------------------------------  

o. 4 September 2015: CNOOC mengirimkan surat Nomor 

PRESS/S-317/IX-2015 ke SKK Migas, perihal 

Permohonan persetujuan hasil lelang.” -----------------------  

 

Bahwa selanjutnya dalam Halaman 11 Laporan a quo pihak 

Investgator menyatakan dalam Kronologis Tender bahwa: ----  

“Halaman 11 -----------------------------------------------------------  

r. 25 September 2015: SKK Migas mengirimkan surat 

Nomor SRT-2248/SKKD2000/2015/S7 ke CNOOC SES 

Ltd, perihal negosiasi kembali hasil pelaksanaan lelang. 

Nilai penawaran masih diatas hasil market intelligent 
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yang disampaikan sebesar US$ 28,680.63 per hari. 

Sedangkan harga penawaran dari calon pemenang lelang 

sebesar US$ 31,300 per hari. ----------------------------------  

s. 13 Oktober 2015: CNOOC memberikan surat Nomor 

PRES/S-367/X-2015 kepada SKK Migas perihal hasil 

renegosiasi harga penawaran. ----------------------------------  

t. 22 Oktober 2015: CNOOC memberikan surat Nomor 

SCM/S/127/X/2015 kepada SKK Migas, perihal 

informasi tambahan permohonan persetujuan hasil 

pelaksanaan lelang. ----------------------------------------------  

u. 06 November 2015: SKK Migas memberikan Surat 

Persetujuan hasil pelaksanaan lelang.”-----------------------  

 

Bahwa selanjutnya dalam persidangan telah dihadirkan dan 

didengar keterangan di bawah sumpah Para Saksi dari SKK 

Migas yaitu: ------------------------------------------------------------  

1. Ir. Agus Budiyanto selaku Kepala Dinas Perkapalan dan 

Transportasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. ------------  

2. Warta Elia Rataulam Sirumpea selaku Deputi 

Perencanaan Eksploitas Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. -  

3. Udin Dampang selaku Spesialis Pratama Perencanaan 

pada Deputi Perencanaan Divisi Program Kerja Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 

dan Gas Bumi SKK Migas. --------------------------------------  

4. Febrian Ihsan selaku Manager Logistik pada Deputi 

Pengendalian Pengadaan Divisi Pengelolaan Rantai Suplai 

dan Analisis Biaya Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. -  

5. Ir. Hendratmi Susilowati selaku Spesiali Pratama 

Dukungan Bisinis Deputi Operasi Divisi Penunjang 

Operasi dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 

dan Gas Bumi SKK Migas. --------------------------------------  

6. Kepala SKK Migas diwakili oleh beberapa Saksi yang 
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diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah 

secara bersama-sama yaitu: ------------------------------------  

6.1. Sdr. Widi Santuso selaku Kepala Divisi Pengelolaan 

Rantai Suplai dan Analisis Biaya Satuan Kerja 

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 

Gas Bumi SKK Migas. -------------------------------------  

6.2. Sdr. Maria Ida Tota Noenoehitoe S. Selaku Manager 

Senior Kapasitas Nasional Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi SKK Migas. -------------------------------------------  

6.3. Sdr. Febrian Ihsan selaku Manager Logistik Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. ----------------------  

6.4. Sdr. Ahmad Kristriono Wijaya selaku staf senior 

pengelolaan pengadaan barang dan jasa IB Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. ----------------------  

6.5. Sdr. Ari Stefano selaku Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa IA Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK 

Migas. --------------------------------------------------------  

6.6. Sdr. Rudi Santoso Susilo selaku staf Bantuan 

Hukum Satuan Kerja Khusus Pelaksana kegiatan 

usaha hulu minyak dan gas bumi. ----------------------  

3. Mohon perhatian yang Terhormat Majelis Komisi yang 

memeriksa Laporan a quo, bahwa secara jelas dan nyata 

sebagaimana telah terungkap dalam Laporan a quo yang 

disusun oleh pihak Investigator dan juga melalui fakta 

persidangan pada faktanya tidak ada sama sekali bukti 

keterlibatan Terlapor IIdalam hal penentuan persyaratan 

teknis dan/atau meminta pengarahan spesifikasi teknis 

terkait Tender a quo dan meminta fasilitas terkait 

persyaratan teknis Triple Firing System Boiler. ------------------  

4. Bahwa sebagaimana segenap keterangan Saksi dibawah 

Sumpah yang telah dihadirkan dalam persidangan pada 

pokoknya menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam 
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proses dan seluruh rangkaian perencanaan tender a quo 

hanyalah pihak SKK Migas sebagai pihak Regulator dan 

Pihak CNOOC sebagai pihak panitia pengada tender a quo, 

tidak ada pihak lain yang berhak terlibat dalam seluruh 

rangkaian proses perencanaan tersebut selain pihak SKK 

Migas dan CNOOC. ---------------------------------------------------  

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pihak Investigator 

telah salah, keliru dan tidak cermat dalam menentukan dan 

menarik pihak yang hendak dijadikan Terlapor dalam 

Laporan a quo, sedangkan dalam Laporan a quo pihak 

Investigator menentukan pihak yang menjadi Terlapor adalah 

pihak CNOOC sebagai Terlapor I dan PT SMP sebagai pihak 

Terlapor II, padahal telah secara jelas keterlibatan PT SMP 

dalam seluruh proses perencanaan Tender a quo adalah nihil 

dan tidak ada bukti sama sekali yang membuktikan bahwa 

terdapat unsur persekongkolan antara Pihak Terlapor I 

dengan pihak Terlapor II dalam proses perencanaan Tender a 

quo. ---------------------------------------------------------------------  

6. Bahwa kesalahan pihak Investigator dalam menarik 

dan/atau menentukan pihak yang dijadikan sebagai Terlapor 

akan berakibat kepada produk Laporan a quo yang disusun 

oleh pihak Investigator menjadi mengandung cacat formil 

secara hukum sehingga pembahasan permasalahan dan 

penanganan perkara a quo menjadi tidak sempurna, tidak 

jernih dan menyesatkan sehingga suatu Produk yang 

dihasilkan nantinya akan menjadi cacat hukum sehingga 

tidak mengikat secara hukum. -------------------------------------  

7. Mohon perhatian yang Terhormat Majelis Komisi yang 

memeriksa Laporan a quo, bahwa berdasarkan segenap 

uraian, argument hukum dan fakta persidangan yang telah 

terungkap diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak 

Investigator telah kelirudalam memutuskan dan/atau 

menarik pihak yang dijadikan sebagai Terlapor dalam 

Laporan a quo dikarenakan tidak ada sama sekali bukti 

keterlibatan Terlapor II dalam hal penentuan persyaratan 

teknis dan/atau meminta pengarahan spesifikasi teknis 
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terkait Tender a quo dan meminta fasilitas terkait 

persyaratan teknis Triple Firing System Boiler, sehingga 

Terlapor II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi 

untuk menyatakan Laporan aquobatal demi hukum 

dikarenakan mengandung cacat formil. --------------------------  

C. Bahwa Investigator Gagal Dalam Membuktikan Adanya Unsur 

Persekongkolan Antara Terlapor I dan Terlapor II -------------------  

1. Bahwa perhatian kepada Majelis Komisi yang menangani 

Laporan a quo, bahwa dengan ini Terlapor II menolak dengan 

tegas seluruh Dalil Investigator yang menyatakan adanya 

Unsur Persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II. ------  

2. Bahwa unsur persekongkolan menurut pasal 1 angka 8 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bermakna sebagai 

berikut: -----------------------------------------------------------------  

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk 

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku 

usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar 

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang 

bersekongkol.”  --------------------------------------------------------  

3. Bahwa persekongkolan vertikal yang dimaksud dalam 

ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau 

beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa 

dengan Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan 

jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----------------------  

4. Bahwa Terlapor II menolak seluruh unsur dalil dan uraian 

fakta dari Investigator karena pada dasarnya Investigator 

gagal membuktikan adanya bentuk kerjasama didalam 

Unsur Persekongkolan yang merupakan dasar atau unsur 

paling penting didalam pembuktian Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana diduga dan di 

Dalilkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran a quo karena 

Dalil Investigator hanya disusun berdasarkan asumsi-

asumsi, persepsi dan tanpa dasar bukti yang jelas. ------------  

5. Bahwa adapun pada pokoknya dalam Laporan a quo 

Investigator menyatakan adanya Persekongkolan Vertikal 
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antara Terlapor I dan Terlapor II. Pada Faktanya, Investigator 

gagal dalam merangkai argumentasi dan bukti yang 

menyatakan Terlapor I mengarahkan spesifikasi teknis kapal 

kepada kapal milik Terlapor II. -------------------------------------  

9.1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam angka 11.2.1 

huruf b sampai l, halaman 32-34 Laporan Dugaan 

Pelanggaran a quo, pada pokoknya Investigator 

menyatakan Terlapor I dengan sengaja dan sadar telah 

mengarahkan spesifikasi teknis kapal yang dilelangkan 

kepada kapal FSO 114 milik Terlapor II sebagai 

berikut:----------------------------------------------------------  

i. Bahwa Terlapor I mengirimkan Surat Nomor 

OPER/S177/XII-2013 tanggal 20 Desember 

2013kepada SKK Migas yang pada pokoknya 

menyatakan “Penetapan Spesifikasi teknis FSO 

untuk Pengadaan Jasa ini ditetapkan berdasarkan 

pengalaman operasi FSO untuk Pengadaan Jasa 

ini ditetapkan berdasarkan pengalaman operasi 

FSO di area SES selama empat puluh (40) tahun 

yang menunjukan spesifikasi teknis saat ini 

adalah yang terbaik dari segi teknis, operasi, 

safety dan komersial.” ----------------------------------  

ii. Bahwa Investigator menyatakan Terlapor I 

mengabaikan larangan mengenai pengarahan 

dalam bentuk apapun sebagaimana tertuang 

didalam PTK 007 Rev 2 yang merupakan dasar 

pelaksanaan lelang a quo. -----------------------------  

iii. Bahwa Investigator menyatakan Terlapor I sengaja 

mengarahkan spesifikasi teknis kapal dengan 

menentukan spesifikasi yang menetapkan 

kapasitas tangki 750.000-850.000 bbls pada 95% 

kapasitas total tangki diluar tangki Slop yang 

menyebabkan hambatan yang diakui oleh para 

Saksi sehingga menyebabkan kesulitan dalam 

pengadaan kapal. ----------------------------------------  

iv. Bahwa oleh karena hambatan tersebut, hanya 
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terdapat 2 Peserta Tender, dan Kapal MT Texas 

Star yang diajukan oleh PT Buana Listya Tama, 

Tbk adalah kapal berbendera asing dan pada saat 

proses lelang masih terikat kontrak kerja di laut 

karibia sehingga spesifikasi yang diminta Terlapor 

I mengakibatkan ketidaktersediaan Kapal di 

Indonesia selain Kapal FSO 114 milik Terlapor II. -  

9.2. Bahwa Terlapor II menolak dengan tegas seluruh dalil 

Investigator yang menyatakan Terlapor I dengan 

sengaja dan sadar telah mengarahkan spesifikasi 

teknis kapal yang dilelangkan kepada kapal FSO 114 

milik Terlapor II dengan alasan sebagai berikut:---------  

i. Bahwa Surat Nomor OPER/S177/XII-2013 

tanggal 20 Desember 2013 kepada SKK Migas 

dikirimkan oleh Terlapor I, adapun pengiriman 

surat tersebut dilakukan sepenuhnya atas inisiatif 

Terlapor I kepada SKK Migas. Pada faktanya, tidak 

ada bukti dari keterangan saksi dan 

dokumenyang menunjukan adanya bukti 

permintaan atau permohonan dari Terlapor II 

yang meminta Terlapor I untuk mengirimkan 

Surat Nomor OPER/S177/XII-2013 tanggal 20 

Desember 2013 kepada SKK Migas. ------------------  

ii. Bahwa Terlapor II sama sekali tidak mempunyai 

kewenangan untuk ikut serta dalam 

merencanakan persyaratan dan/atau spesifikasi 

teknis terkait Tender a quo. Hal ini diperkuat dan 

ditegaskan oleh keterangan kesaksian dari Pihak 

SKK Migas yaitu: ----------------------------------------  

1. Ir. Agus Budiyanto selaku Kepala Dinas 

Perkapalan dan Transportasi Satuan Kerja 

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. ---------------  

2. Warta Elia Rataulam Sirumpea selaku Deputi 

Perencanaan Eksploitas Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 
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Gas Bumi SKK Migas. ------------------------------  

3. Udin Dampang selaku Spesialis Pratama 

Perencanaan pada Deputi Perencanaan Divisi 

Program Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

SKK Migas. -------------------------------------------  

4. Febrian Ihsan selaku Manager Logistik pada 

Deputi Pengendalian Pengadaan Divisi 

Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya 

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. 

5. Ir. Hendratmi Susilowati selaku Spesiali 

Pratama Dukungan Bisinis Deputi Operasi 

Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan 

Minyak dan Gas Bumi Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 

Gas Bumi SKK Migas. ------------------------------  

6. Kepala SKK Migas diwakili oleh beberapa Saksi 

yang diperiksa dan didengar keterangannya 

dibawah sumpah secara bersama-sama yaitu:  

6.1. Sdr. Widi Santuso selaku Kepala Divisi 

Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis 

Biaya Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi SKK Migas. ----------------------------  

6.2. Sdr. Maria Ida Tota Noenoehitoe S. 

Selaku Manager Senior Kapasitas 

Nasional Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 

dan Gas Bumi SKK Migas. -----------------  

6.3. Sdr. Febrian Ihsan selaku Manager 

Logistik Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi SKK Migas. ----------------------------  

6.4. Sdr. Ahmad Kristriono Wijaya selaku staf 

senior pengelolaan pengadaan barang 
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dan jasa IB Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 

dan Gas Bumi SKK Migas. -----------------  

6.5. Sdr. Ari Stefano selaku Pengelolaan 

Pengadaan Barang dan Jasa IA Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha 

Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas.  

6.6. Sdr. Rudi Santoso Susilo selaku staf 

Bantuan Hukum Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana kegiatan usaha hulu minyak 

dan gas bumi. --------------------------------  

 

Pada pokoknya menyatakan bahwa dalam semua rapat-rapat 

yang dilakukan antara SKK Migas dengan CNOOC, Saksi 

SKK Migas menyatakan tidak pernah melihat kehadiran dari 

pihak PT Sillo Maritime Perdana dan menyatakan tidak ada 

keterlibatan PT SMP dalam semua rangkaian persiapan 

tender karena Pihak yang berhak dalam perencanaan tender 

aquo hanyalah pihak CNOOC sebagai Panitia Tender aquo 

dan SKK Migas selaku regulator. ----------------------------------  

i. Bahwa pada faktanya, dalam menentukan 

Perencanaan Tender termasuk menanggapi Isi Surat 

Nomor OPER/S177/XII-2013 tanggal 20 Desember 

2013 dan Penentuan Spesifikasi kapasitas tangki 

750.000-850.000 bbls pada 95% kapasitas total tangki 

diluar tangki Slop adalah sepenuhnya wewenang dari 

SKK Migas untuk menyetujui atau menolak rencana 

Tender a quo dari Terlapor I. --------------------------------  

ii. Bahwa Terlapor II terbukti telah mengikuti seluruh 

Persyaratan-Persyaratan yang ditetapkan dalam aturan 

Tender a quo dari tahap pengumpulan dokumen 

penawaran (On Bid Submission) sampai dapat 

dinyatakan lolos ketahap negosiasi harga sama seperti 

Peserta lainnya yaitu PT Buana Listya Tama, Tbk. ------  

iii. Bahwa adapun hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 
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K/Pdt.Sus/2011 yang Kami kutip sebagai berikut: -----  

“Bahwa Judex Facti telah tepat membatalkan putusan 

KPPU karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak 

menyebutkan alat bukti apa yang mendasari 

putusannya menyatakan Termohon Kasasi I dan II 

terbukti melakukan persekongkolan vertikal dan 

bersalah melanggar Undang-Undang Anti Monopoli.” --  

iv. Bahwa berdasarkan segenap uraian beserta 

argumentasi hukum diatas dan dipertegas dengan 

Yurisprudensi dan fakta persidangan maka sudah jelas 

dan tidak dapat disangkal lagi seluruh Dalil 

Investigator hanya berdasarkan pada asumsi dan 

suatu tanpa dasar bukti yang jelas sehingga 

Investigator gagal dalam membuktikan seluruh 

Dalilnya dan sepatutnya Majelis Komisi Perkara a quo 

menolak seluruh Dalil Investigator dalam Laporan a 

quo yang menyatakan Terlapor I dengan sengaja dan 

sadar telah mengarahkan spesifikasi teknis kapal yang 

dilelangkan kepada kapal FSO 114 milik Terlapor II. ---  

6. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Komisi yang 

memeriksa dan mengadili Laporan aquo, bahwa berdasarkan 

prinsip hukum acara yang berlaku pihak yang mendalilkan 

berkewajiban untuk membuktikan dalilnya, dalam hal ini 

pihak Investigator sebagai pihak yang mendalilkan adanya 

dugaan persekongkolan tender yang melanggar Pasal 22 UU 

Nomor 5 tahun 1999 secara hukum memiliki kewajiban 

untuk membuktikan tuduhan adanya persekongkolan dalam 

tender tersebut. -------------------------------------------------------  

7. Bahwa prinsip “Siapa yang mendalilkan berkewajiban untuk 

membuktikan” tersebut diatas merupakan suatu prinsip 

dasar yang terkandung dalam hukum acara perdata 

sebagaimana dinyatakan dalam Herzien Inlandsch Reglement 

(HIR)  pada Pasal 163 yang berbunyi sebagai berikut: ---------  

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia 

menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya 

itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu 
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harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian 

itu.” ---------------------------------------------------------------------  

8. Bahwa selain hal tersebut, pengaturan mengenai beban 

pembuktian juga tercantum dalam Pasal 1865 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang berbunyi sebagai 

berikut: -----------------------------------------------------------------  

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai 

sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri 

maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada 

suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau 

peristiwa tersebut.” ---------------------------------------------------  

9. Selanjutnya sehubungan dengan beban pembuktian 

tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya 

menyatakan sebagai berikut: ---------------------------------------  

9.1. Putusan MA Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 

1972 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum 

bahwa salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, 

dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang 

mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya 

tersebut. --------------------------------------------------------  

9.2. Putusan MA Nomor 985 K/Sip/1971 tertanggal 12 

April 1972 yang pada pokoknya mengandung kaidah 

hukum bahwa pihak yang mengajukan suatu dalil, ia 

harus dapat membuktikan dalilnya untuk 

menggugurkan dalil pihak lawan. --------------------------  

10. Bahwa berdasarkan segenap uraian, dalil, argumentasi serta 

dasar hukum diatas yang telah Kami jabarkan, telah terbukti 

secara jelas dan nyata bahwa beban pembuktian dalam 

Laporan a quo berada pada Investigator, dengan demikian 

sehubungan dengan kegagalan pihak Investigator dalam 

membuktikan adanya unsur persekongkolan antara Terlapor 

I dan Terlapor II maka laporan a quo haruslah 

dikesampingkan dan dinyatakan batal demi hukum karena 

telah melanggar prinsip-prinsip hukum. -------------------------  

D. Bahwa Investigator Gagal dalam Membuktikan Terlapor I 

Sengaja Memfasilitasi Terlapor II Terkait Persyaratan Teknis 
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“dual triple firing system” Boiler -----------------------------------------  

1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam angka 11.2.2 huruf a 

sampai n, halaman 34-36 Laporan Dugaan Pelanggaran a 

quo, pada pokoknya Investigator menyatakan berdasarkan 

fakta-fakta dan aturan didalam PTK 007 Rev.2 yang menjadi 

pedoman pelaksanaan tender ini maka dapat dibuktikan 

Terlapor I mengabaikan aturan yang dibuatnya sendiri dan 

tetap meloloskan Terlapor II yang tidak mampu menyediakan 

2 unit “triple fuel system” boiler pada tahap evaluasi teknis 

dalam rangka memenangkan Terlapor II pada pelelangan 

terkait. ------------------------------------------------------------------  

2. Bahwa Investigator pada pokoknya mendalilkan bahwa 

Terlapor I mengabaikan Nomor 17 Annex–17 FSO Scope of 

Work dengan meloloskan Terlapor II dalam menyediakan 2 

unit “triple fuel system” boiler pada tahap evaluasi teknis 

berdasarkan Kolom penilaian Minutes of Meeting For Bid 

Evaluation Administration and Technical poin 6 dengan 

memberikan Penilaian Pass bagi Terlapor II. ---------------------  

3. Bahwa kemudian Investigator mengutip poin 18 PTK 007 

Rev.2 Bab XI tentang Tahapan dan Tata Cara Pelelangan 

Umum, tentang Pelelangan Gagal yang pada pokoknya 

menyatakan pelelangan dinyatakan gagal apabila pada tahap 

evaluasi penawaran (On Bid Submission) pelaksanaan 

evaluasi Tender terbukti tidak sesuai dengan ketentuan 

dokumen tender dan pedoman ini. --------------------------------  

4. Bahwa sebagaiamana termaktub dalam bukti T II. 02 Annex–

17 FSO Scope of Work, penyediaan 2 unit triple fuel 

systemboiler dipenuhi pada saat tahap On delivery bukan 

pada saat on bid submission. Sehingga Terlapor I tidak 

mengabaikan peraturan yang dibuatnya sendiri karena 

Terlapor II diloloskan pada evaluasi penawaran dimana 

Terlapor II telah memenuhi segenap persyaratan-persyaratan 

on bid submission yang ditetapkan oleh pihak Terlapor I 

sebagaimana termaktub dalam Bukti T. II. 02 Annex–17 FSO 

Scope of Work, maka berdasarkan uraian, argumentasi 

hukum serta dipertegas oleh bukti persidangan, dapat 
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disimpulkan bahwa pihak Investigator telah gagal dalam 

memahami dokumen tender a quo dan gagal dalam 

membuktikan dalil dalam Laporan a quo yang menyatakan 

bahwa Terlapor I sengaja memfasilitasi pihak Terlapor II 

terkait persyaratan teknis “dual triple firing system boiler”. 

Adapun pada faktanya Terlapor I tidak melanggar poin 18 

PTK 007 Rev.2 tentang Tahapan dan Tata Cara Pelelangan 

Umum, tentang Pelelangan Gagal. ---------------------------------  

5. Mohon Perhatian Yang Terhormat Majelis Komisi yang 

memeriksa Laporan a quo, bahwa kesimpulan Investigator 

dalam Laporan a quo tentang dugaan Terlapor I memfasilitasi 

Terlapor II terkait persyaratan teknis triple firing system 

boiler adalah keliru dan tidak berdasar hukum, karena 

Investigator tidak cermat dalam merunut kronologis proses 

tender, terlalu tergesa-gesa dalam menilai aturan tender, 

belum cukup mendalami pemahaman tentang faktor teknis 

pelaksanaan proyek serta menilai secara parsial segenap 

bukti pendukung dan keterangan Saksi. -------------------------  

6. Adapun hal ini setidaknya dapat terlihat setelah mencermati 

uraian Investigator pada halaman 35 poin j, k dan halaman 

36 poin l, m dan n Laporan a quo, yang mana Investigator 

telah menggunakan aturan yang mengatur kegiatan tender 

pada tahap on bid submission untuk menyimpulkan suatu 

ketentuan tender pada tahap on delivery. ------------------------  

7. Bahwa atas segenap fakta diatas, sudah jelas dan tidak 

dapat disangkal lagi bahwa Investigator telah gagal 

memahami proses tender a quo serta kurang cermat dalam 

penggunaan pasal tentang aturan pada tahap on bid 

submission untuk menilai persyaratan tahap on delivery. -----  

E. Kesimpulan Terhadap Dalil Investigator yang Menyatakan 

Adanya Unsur Mengatur dan Atau Menentukan Pemenang 

Tender -----------------------------------------------------------------------  

1. Bahwa Terlapor II menolak Dalil Investigator dalam 

menguraikan unsur mengatur dan menentukan pemenang 

tender. Karena Investigator gagal membuktikan bentuk 

pengarahan spesifikasi teknis kapal yang akan ditenderkan 
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oleh Terlapor I mulai dari proses perencanaan sampai dalam 

proses tender dalam bentuk fasilitas yang diberikan Terlapor 

I kepada Terlapor II terkait persyaratan teknis “Triple Firing 

System” Boiler. --------------------------------------------------------  

2. Bahwa sebagaimana didefinisikan oleh KPPU di dalam 

Pedoman Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender 

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

menyatakan bahwa: --------------------------------------------------  

“Mengatur dan atau menentukan pemenang tender, adalah: 

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses 

tender untuk bersekongkol yang bertujuan untuk 

menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya 

dan/atau memenangkan peserta tender tertentu dengan 

cara-cara tertentu.” --------------------------------------------------  

3. Bahwa di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran aquo, 

Investigator mendalilkan sebagaimana Kami Kutip dalam 

point 11.4 halaman 37 Laporan Dugaan Pelanggaran a quo 

menyatakan bahwa: --------------------------------------------------  

“Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender 

dalam perkara a quo terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang 

telah dijabarkan diatas yaitu dalam bentuk pengarahan 

spesifikasi teknis kapal yang akan ditenderkan oleh Terlapor 

I kepada kapal milik Terlapor II mulai dari proses 

perencanaan sampai dalam proses tender dalam bentuk 

fasilitas yang diberikan Terlapor I kepada Terlapor II terkait 

persyaratan teknis Triple Firing System Boiler.” -----------------  

4. Bahwa di dalam Putusan Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016, 

Kami mengutip Pertimbangan Mahkamah Agung yang 

menyatakan: -----------------------------------------------------------  

“Bahwa tidak cukup bukti yang menyatakan telah terjadi 

persekongkolan, sehingga pemohon keberatan tidak terbukti 

melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999.”   --------------------------------------------------------  

5. Bahwa pada faktanya, tidak ada satupun bukti yang 

membuktikan adanya persekongkolan antara Terlapor I dan 
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Terlapor II dalam bentuk pengarahan spesifikasi teknis kapal 

yang akan ditenderkan oleh Terlapor I dan tidak ada 

keterlibatan pihak Terlapor II dalam seluruh rangkaian 

persiapan tender mulai dari proses perencanaan sampai 

dalam proses tender terlebih dalam persyaratan teknis Triple 

Firing System Boiler. --------------------------------------------------  

6. Bahwa berdasarkan kesaksian Keterangan di bawah sumpah 

dari pihak SKK Migas yaitu: ----------------------------------------  

1. Ir. Agus Budiyanto selaku Kepala Dinas Perkapalan dan 

Transportasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. ------------  

2. Warta Elia Rataulam Sirumpea selaku Deputi 

Perencanaan Eksploitas Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. -  

3. Udin Dampang selaku Spesialis Pratama Perencanaan 

pada Deputi Perencanaan Divisi Program Kerja Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 

dan Gas Bumi SKK Migas. --------------------------------------  

4. Febrian Ihsan selaku Manager Logistik pada Deputi 

Pengendalian Pengadaan Divisi Pengelolaan Rantai Suplai 

dan Analisis Biaya Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. -  

5. Ir. Hendratmi Susilowati selaku Spesiali Pratama 

Dukungan Bisinis Deputi Operasi Divisi Penunjang 

Operasi dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 

dan Gas Bumi SKK Migas. --------------------------------------  

6. Kepala SKK Migas diwakili oleh beberapa Saksi yang 

diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah 

secara bersama-sama yaitu: ------------------------------------  

6.1. Sdr. Widi Santuso selaku Kepala Divisi Pengelolaan 

Rantai Suplai dan Analisis Biaya Satuan Kerja 

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 

Gas Bumi SKK Migas. -------------------------------------  

6.2. Sdr. Maria Ida Tota Noenoehitoe S. selaku Manager 

Senior Kapasitas Nasional Satuan Kerja Khusus 
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Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi SKK Migas. -------------------------------------------  

6.3. Sdr. Febrian Ihsan selaku Manager Logistik Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. ----------------------  

6.4. Sdr. Ahmad Kristriono Wijaya selaku staf senior 

pengelolaan pengadaan barang dan jasa IB Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. ----------------------  

6.5. Sdr. Ari Stefano selaku Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa IA Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK 

Migas. --------------------------------------------------------  

6.6. Sdr. Rudi Santoso Susilo selaku staf Bantuan 

Hukum Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. ------  

 

Pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II sama sekali 

tidak ikut serta dalam proses pengajuan spesifikasi teknis 

kapal yang akan ditenderkan mulai dari perencanaan sampai 

dalam proses tender dalam kaitannya dengan persyaratan 

teknis “Triple Firing System” Boiler sehingga Investigator telah 

gagal membuktikan dalilnya yang menyatakan adanya unsur 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender antara 

Terlapor I dengan Terlapor II. ---------------------------------------  

7. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta diatas, maka sudah jelas 

dan tidak dapat disangkal bahwa Dalil Investigator yang 

menyatakan adanya unsur mengatur dan menentukan 

pemenang tender tidak terbukti dan merupakan dalil yang 

keliru, tidak cermat, serta menyesatkan. Adapun dengan 

berdasarkan segenap Bukti, uraian, argumentasi hukum dan 

telah dipertegas dengan Fakta persidangan melalui 

keterangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan, pihak 

Kami Mohon kepada Majelis Komisi yang menangani perkara 

aquo untuk menolakseluruh Dalil Investigator yang 

menyatakan adanya unsur  mengatur dan menentukan 
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pemenang tender. -----------------------------------------------------  

III. Petitum --------------------------------------------------------------------------  

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Komisi yang memeriksa 

Laporan a quo, bahwa berdasarkan segenap uraian, argumentasi, 

dalil, fakta dan bukti yang telah disampaikan sebelumnya, maka 

dengan ini Terlapor II mohon agar Yang Terhormat Majelis Komisi 

yang memeriksa Perkara a quo dapat memeriksa, mengadili dan 

menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----------------------------------  

1. Menyatakan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan 

Barang dan Jasa Nomor PS2137135R-Charter Hire of One (1) Unit 

Floating Storage Offloading for Cinta Terminal adalah Tidak Sah 

dan Batal Demi Hukum. -------------------------------------------------  

2. Menyatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

1999 dalam Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PS2137135R - 

Charter Hire of One (1) Unit Floating Storage Offloading for Cinta 

Terminal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II. ----------  

3. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 22 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999. ------------------------------------------  

Apabila Yang Terhormat Majelis Komisi yang memeriksa dan 

memutus Perkara a quo berpendapat lain, Kami mohon putusan 

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -------------------------------------  

31. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan 

Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan 

Komisi Nomor 31/KPPU/Pen/IX/2017 tanggal 26 September 2017 

tentang Musyawarah Majelis Komisi Pekara Nomor 23/KPPU-I/2016 

(vide bukti A109). ------------------------------------------------------------------  

32. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 

54/KPPU/Kep.3/IX/2017 tanggal 26 September 2017tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah 

Majelis Komisi Perkara Nomor 23/KPPU-I/2016 (vide bukti A110). -------  
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33. Menimbang bahwa Jangka Waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara 

Nomor 23/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 September 2017 sampai 

dengan tanggal 06 November 2017 (vide bukti A110). -----------------------  

34. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat 

Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi 

kepada para Terlapor (vide bukti A112, A113, A114, dan A115). ----------  

35. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup 

untuk mengambil putusan. ------------------------------------------------------  

 

 

 
 

TENTANG HUKUM 

 

 

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan 

masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan 

para Saksi, keterangan Para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat 

dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh 

Investigator (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, 

menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang 

cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para 

Terlapor dalam Perkara Nomor 23/KPPU-I/2016. Dalam melakukan 

penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, 

yaitu:  --------------------------------------------------------------------------------------  

1. Tentang Identitas Para Terlapor. ------------------------------------------------  

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. ---------------------------  

3. Tentang Aspek Formil. ------------------------------------------------------------  

4. Tentang Persyaratan Kapasitas Tangki 750.000-850.000 Barrels di 95% 

di Luar Slope Tank. ----------------------------------------------------------------  

5. Tentang Kelalaian Terlapor I Tidak Melakukan Verifikasi dan Klarifikasi 

Terhadap Persyaratan Kapasitas Tangki 750.000-850.000 Barrels di 

95% di Luar Slope Tanki.  ---------------------------------------------------------  
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6. Tentang Persetujuan Persyaratan Kapasitas Tangki 750.000-850.000 

barrels di 95% di Luar Slope Tank.  ---------------------------------------------  

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas: -----------  

1. Tentang Identitas Para Terlapor ----------------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai 

berikut:  -------------------------------------------------------------------------------  

1.1. Terlapor I, CNOOC South East Sumatera (SES) Ltd, merupakan 

badan usaha yang dibentuk dan didirikan di bawah 

perundang-undangan Wilayah Federal Labuan, Malaysia yang 

berkedudukan di Jakarta beralamat kantor di Gedung Bursa 

Efek Indonesia, Menara 1, Lantai 19-23, Jalan Jenderal 

Sudirman Kavling 52, Jakarta 12190, Nomor Telepon: (021) 

5151001, dan berdasarkan The Offshore Companies Act 1990 

Malaysia, Offshore Company Limited by Shares tanggal 27 

Maret 2002 melaksanakan kegiatan usaha di bidang eksplorasi 

dan produksi minyak dan gas bumi (to carry on petroleum 

operations) (vide bukti C60). -------------------------------------------  

1.2. Terlapor II, PT Sillo Maritime Perdana, merupakan badan  

usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Linda Ibrahim, 

S.H. Nomor 9 tanggal 1 Juni 1989 yang beralamat kantor di 

Gedung The City Tower (TCT), Lantai 6, Unit 1N, Jalan M.H. 

Thamrin Nomor 81, Jakarta Selatan 10310, Nomor Telepon: 

(021) 31996196, dan bergerak di bidang pelayaran dengan 

melaksanakan kegiatan usaha: A. Kegiatan Usaha Utama 

adalah menjalankan usaha penyewaan kapal laut (chartering) 

dengan menggunakan berbagai jenis kapal termasuk untuk  

menunjang kegiatan perusahaan minyak dan gas maupun 

pertambangan lainnya antara lain Kapal Tunda (Tug Boats), 

Kapal Penumpang (Crew Boats), AHT dan AHTS, SPOB, Floating 

Storage Offloading (FSO), Floating Production Storage and 

Offloading (FPSO), Accomodation dan Work Barge, dan 

sebagainya. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut 

untuk barang dan penumpang antar pelabuhan di Indonesia 
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yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau pelayaran 

tidak tetap dan tidak teratur. Menjalankan usaha sebagai 

perwakilan (owner’s representative) dari perusahaan pelayaran 

angkutan laut, baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk 

pelayaran di dalam dan di luar negeri. Menjalankan usaha 

pengangkutan barang-barang minyak/gas menggunakan 

tanker. Menjalankan usaha pengangkutan limbah B3 (Bahan 

Berbahaya dan Beracun) dan menjalankan usaha pengelolaan 

kapal (ship management) yaitu meliputi namun tidak terbatas 

pada perawatan, persiapan docking, penyewaan suku cadang, 

perbekalan awak kapal, perlengkapan dan peralatan awak 

kapal, logistik, pengawakan, asuransi dan sertifikasi 

kelaiklautan kapal. Serta B. Kegiatan Usaha Penunjang yang 

mendukung kegiatan usaha utama perseroan yaitu 

menyediakan menara pengeboran (rig) lepas pantai, melakukan 

kegiatan geophysical survey seperti survey seismic dan survey 

bawah laut, melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah 

air seperti kegiatan inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta 

instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut, melakukan 

kegiatan integrated shorebase services, dan menjalankan jasa 

pengoperasian alur pelayaran berikut pemeliharaan dan 

pengerukan awal (vide bukti C81). -----------------------------------  

 

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----------------------------  

2.1. Bahwa objek perkara a quo adalah Pengadaan Barang dan Jasa 

Nomor PS2137135R-Charter Hire of One (1) Unit Floating 

Storage Offloading for Cinta Terminal dengan rincian sebagai 

berikut: ---------------------------------------------------------------------  

No Uraian Informasi 

1. Sumber 

Pendanaan 

Work Program and Budget Schedule 8, Line 

Number 5, AFE Number 14-8001 

2. Pelaksanaan 

Pengadaan 
Panitia Lelang CNOOC SES Ltd 

3. Nilai OE Awal US$ 138,776,000 untuk masa 10 Tahun (3652 

hari) 

4. Nilai OE Final US$ 64,381,500 untuk masa 8 Tahun (2259 hari) 

5. Metode Pelelangan Pelelangan Umum 

6. Metode Evaluasi  Prakualifikasi Dua Sampul-Sistem Gugur 

7. Kualifikasi Usaha Besar/Non Kecil 
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2.2. Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara a quo adalah 

Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ---  

 

Pasal 22 

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain 
dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk 
mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat 
 

 

3. Tentang Aspek Formil -------------------------------------------------------------------  

3.1. Tentang Tidak Adanya Hasil Kajian atau Pengawasan (vide 

bukti TI.28) ----------------------------------------------------------------  

3.1.1. Dalam Kesimpulannya Terlapor I menyatakan bahwa 

dengan merujuk pada register perkara Nomor 

23/KPPU-I/2016 yang mencantumkan huruf “I” 

didalamnya, maka dapat dilihat bahwa perkara a quo 

merupakan bentuk perkara Inisiatif dari pihak Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini ditegaskan 

oleh pernyataan Ketua Majelis Komisi perkara a quo 

pada sidang Pemeriksaan Lanjutan yang 

diselenggarakan pada 12 Juni 2017 (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan PT Buana Listya Tama angka 

114 halaman 31). ----------------------------------------------  

3.1.2. Bahwa dalam suatu penanganan perkara “Inisiatif”, 

keberadaan hasil Kajian dan/atau Penelitian dan/atau 

Pengawasan merupakan bagian penting dan menjadi 

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam 

pemeriksaan perkara. Hal ini merujuk Pasal 2 ayat (4) 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(Perkom) Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur tahapan 

yang harus dilakukan dalam proses pemeriksaan 

perkara, yakni: -------------------------------------------------  

1. Kajian.  ----------------------------------------------------  

2. Penelitian. ------------------------------------------------  

3. Pengawasan Pelaku Usaha. ----------------------------  

4. Penyelidikan. ---------------------------------------------  

5. Pemberkasan. --------------------------------------------  

6. Sidang Majelis Komisi, dan ----------------------------  
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7. Putusan Komisi. -----------------------------------------  

3.1.3. Bahwa mengingat perkara tersebut merupakan perkara 

“Inisiatif”, maka pada persidangan Pemeriksaan 

Lanjutan perkara Nomor 23/KPPU-I/2016 yang 

diselenggarakan pada Senin, 12 Juni 2017, Terlapor I 

telah mengajukan permohonan secara lisan kepada 

Majelis Komisi untuk mendapatkan Laporan Hasil 

Kajian dan/atau Penelitian dan/atau Pengawasan 

KPPU sebelum perkara dugaan pelanggaran masuk ke 

tahap Penyelidikan hingga proses pemeriksaan 

lanjutan. Atas permohonan tersebut, Majelis Komisi 

tidak dapat mengabulkan permintaan tersebut dan 

menyatakan bahwa berkas perkara Nomor 23/KPPU-

I/2016 yang diserahkan ke Majelis Komisi untuk 

dilakukan pemeriksaan telah berbentuk Laporan 

Dugaan Pelanggaran (LDP). Selengkapnya pernyataan 

tersebut berbunyi:---------------------------------------------  

“Memang benar bahwa dari register Perkara yaitu “I” 

yang berarti inisiatif dimana tentunya ada proses 

sebelumnya. Namun demikian, Majelis Komisi start 

dari gelar perkara hingga akhirnya naik ke tahap 

perkara sampai disidangkan, menerima dasarnya 

berawal dari Laporan Dugaan Pelanggaran dan itulah 

yang dipakai selama persidangan” (Vide BAP Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan PT Buana Listya Tama angka 

114 halaman 31). ----------------------------------------------  

3.1.4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 melalui surat 

Nomor Referensi Nomor 254/DT-HS-

AZ/AD/L/VIII/2017, Terlapor I telah mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada Majelis untuk 

mendapatkan atau setidak-tidaknya diperlihatkan 

Laporan Hasil Kajian dan/atau Penelitian dan/atau 

Pengawasan KPPU pada saat Inzage, namun hingga 

persidangan memasuki agenda Kesimpulan, Terlapor I 

tidak menerima balasan dan/atau tanggapan dalam 

bentuk apa pun atas surat tersebut dari Majelis Komisi 
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serta tidak juga diberikan copy dan/atau diperlihatkan 

keberadaan dokumen tersebut (Vide Bukti Surat 

Terlapor I Nomor Referensi Nomor 254/DT-HS-

AZ/AD/L/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017). ---------  

3.1.5. Berkaitan dengan permintaan Hasil Kajian atau 

Pengawasan yang sampaikan oleh Terlapor, maka 

Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai 

berikut:----------------------------------------------------------  

1. Berdasarkan ketentuan BAB I Sumber Data atau 

Informasi Pasal 15 Peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 01 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Penanganan Perkara diatur 

bahwa: ----------------------------------------------------  

a. Komisi dapat melakukan penanganan 

perkara berdasarkan data atau informasi, 

tanpa adanya laporan, tentang adanya 

dugaan pelanggaran Undang-Undang. --------  

b. Data atau informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat bersumber paling sedikit 

dari: -------------------------------------------------  

1) Hasil Kajian. ----------------------------------  

2) Berita di media. ------------------------------  

3) Hasil Pengawasan. ---------------------------  

4) Laporan yang tidak lengkap. ---------------  

5) Hasil Dengar Pendapat yang dilakukan 

Komisi. -----------------------------------------  

6) Temuan dalam Pemeriksaan; atau --------  

7) Sumber lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan. --------------------  

2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka 

Komisi dapat melakukan inisiatif perkara yang 

bersumber dari selain Hasil Kajian, terlebih lagi 

perkara  a quo merupakan perkara tender 

sehingga obyeknya lebih spesifik pada perilaku 

pelaku usaha selama proses tender tersebut. Hal 

tersebut sangat berbeda dengan karakteristik 
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perkara–perkara dugaan pelanggaran ketentuan 

pasal yang lain (selain Pasal 22 UU Nomor 5 

Tahun 1999) yang memerlukan kajian untuk 

mendapatkan data ekonomi seperti struktur pasar 

dan sebagainya. -----------------------------------------  

3. Selanjutnya berdasarkan Perkom Nomor 01 

Tahun 2010 ditetapkan bahwa ruang lingkup 

penegakan hukum hanya mencakup tahap 

klarifikasi/penelitian laporan hingga pelaksanaan 

putusan sehingga Majelis Komisi menetapkan 

berkas perkara hanya mencakup tahap tersebut. -  

3.2. Tentang Tidak Diperiksanya Ahli Yang Diajukan Terlapor I (vide 

bukti TI.28) ----------------------------------------------------------------  

3.2.1. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I menyatakan 

bahwa dalam pemeriksaan lanjutan perkara a quo, 

Majelis Komisi menolak mendengarkan keterangan Ahli 

yang diajukan oleh Terlapor I, yakni Ahli Budiman 

Johansyah selaku Kepala Cabang Biro Klasifikasi 

Indonesia Makassar. Majelis beralasan bahwa Ahli 

tidak dapat didengarkan keterangannya karena pernah 

terlibat sebagai project manager yang bertugas 

mengawasi proses pekerjaan docking repair FSO 114 

milik Terlapor II di Singapura, sehingga diragukan 

independensinya (Vide BAP Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan Ahli Budiman Johansyah halaman 8). ---------  

3.2.2. Bahwa untuk menggantikan Ahli tersebut, Majelis 

telah memberikan kesempatan kepada Terlapor I 

untuk menghadirkan Ahli Pengganti, namun meski 

Terlapor I telah berusaha untuk mencari Ahli 

pengganti, Terlapor I tidak dapat menemukan ahli yang 

sesuai dengan kebutuhan pembelaan hukum dalam 

persidangan a quo. --------------------------------------------  

3.2.3. Bahwa Majelis Komisi menilai keterangan Ahli tersebut 

dikategorikan sebagai tindakan Pertentangan 

Kepentingan (Conflict Of Interest) dikarenakan 

berdasarkan curriculum vitae diketahui Ahli pernah 
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terlibat sebagai Project Manager of Supervision Dry 

Docking Repair of FSO CNOOC 114 by CNOOC SES Ltd 

at Sembawang Shipyard Singapore on Desember 2015-

September 2016 (vide bukti C40). --------------------------  

3.2.4. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan tersebut tidak 

melanggar atau menghilangkan kepentingan 

pembelaan Terlapor I karena telah memberikan 

kesempatan untuk menghadirkan Ahli Pengganti 

sebagaimana diakui Terlapor I dalam Kesimpulan (vide 

bukti TI.28). ----------------------------------------------------  

3.3. Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Yang Diajukan 

Investigator Mengandung Kesalahan Fatal Dikarenakan 

Laporan A Quo Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium) 

dan Mengandung Kesalahan Fatal (Cacat Formil) Dikarenakan 

Pihak Investigator Salah Dalam Menentukan Pihak Terlapor 

dalam Laporan A Quo (vide bukti TII.17) -----------------------------  

3.3.1. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor II menyatakan 

pihak Investigator dalam menarik dan/atau 

menentukan pihak yang dijadikan Pihak Terlapor 

dalam laporan a quo mengandung kekurangan pihak, 

mengingat bahwa seharusnya terdapat pihak lain yang 

wajib diikutsertakan dalam laporan a quo yaitu SKK 

Migas padahal secara jelas, tegas, dan sadar pihak 

Investigator mengetahui besarnya peranan pihak SKK 

Migas dalam rangkaian pelaksanaan tender a quo. -----  

3.3.2. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor II menyatakan 

pihak Investigator telah salah dalam menarik pihak 

yang dijadikan Terlapor dalam perkara a quo.  Dalam 

laporan a quo, pihak Investigator pada pokoknya 

mendalilkan dan menyatakan pada pembuktian unsur 

persekongkolan bahwa pihak Terlapor I mengarahkan 

spesifikasi teknis kapal kepada kapal milik Terlapor II 

dan Terlapor I sengaja memfasilitasi Terlapor II terkait 

persyaratan teknis Triple Firing System Boiler.  Bahwa 

secara jelas dan nyata sebagaimana telah terungkap 

dalam laporan a quo yang disusun oleh pihak 
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Investigator dan juga melalui fakta persidangan pada 

faktanya tidak ada sama sekali bukti keterlibatan 

Terlapor II dalam hal penentuan persyaratan teknis 

dan/atau meminta pengarahan spesifikasi teknis 

terkait tender a quo dan meminta fasilitas terkait 

persyaratan teknis Triple Firing System Boiler.  Bahwa 

pihak yang terlibat dalam proses dan seluruh 

rangkaian perencanaan tender a quo hanyalah pihak 

SKK Migas sebagai Regulator dan pihak CNOOC 

sebagai pihak panitia pengada tender a quo, tidak ada 

pihak lain yang berhak terlibat dalam seluruh 

rangkaian proses perencanaan tersebut selain pihak 

SKK Migas dan CNOOC. -------------------------------------  

3.3.3. Atas pendapat Terlapor tersebut, Majelis Komisi 

memberikan pertimbangan sebagai berikut:--------------  

1. Bahwa perkara dugaan pelanggaran Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 didasarkan pada 

bukti yang cukup yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang diduga melakukan pelanggaran 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. --------------  

2. Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara a quo 

didasarkan pada bukti yang cukup yang diajukan 

oleh Investigator untuk dilakukan pemeriksaan 

yang hanya dilakukan oleh para Terlapor dalam 

perkara  a quo, sehingga dugaan pelanggaran 

tidak dapat dikenakan kepada pihak-pihak tanpa 

dasar bukti yang cukup. -------------------------------  

3. Bahwa oleh karena itu, apabila dalam proses 

pemeriksaan Majelis Komisi menemukan bukti 

pelanggaran lain atau pelanggaran yang dilakukan 

oleh pihak lain maka Majelis Komisi dapat 

merekomendasikan untuk ditindaklanjuti dengan 

penanganan perkara tersendiri (sebagai Temuan 

dalam pemeriksaan) sebagaimana ketentuan BAB 

I Pasal 15 Peraturan Komisi Nomor 01 Tahun 

2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 
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Komisi dapat melakukan inisiatif perkara dengan 

sumber paling sedikit dari: ----------------------------  

a. Hasil Kajian. ---------------------------------------  

b. Berita di media. -----------------------------------  

c. Hasil Pengawasan. -------------------------------  

d. Laporan yang tidak lengkap. -------------------  

e. Hasil Dengar Pendapat yang dilakukan 

Komisi. ---------------------------------------------  

f. Temuan dalam Pemeriksaan; atau -----------  

g. Sumber lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan. ------------------------  

4. Atas dasar ketentuan tersebut, sangat tegas 

dinyatakan bahwa Komisi dapat melakukan 

inisiatif dengan sumber temuan dalam 

pemeriksaan. ---------------------------------------------  

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016  tanggal 20 

September 2017 yang menyebutkan KPPU harus 

memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan 

adanya keterlibatan pihak ketiga dalam 

menentukan keterkaitannya dengan pelaku 

usaha.  Dengan demikian diperlukan kehati-

hatian KPPU dalam menentukan keterkaitan 

pihak ketiga tersebut dengan pelaku usaha.  

Dengan demikian sepanjang KPPU tidak memiliki 

bukti yang cukup tentang keterkaitan pihak ketiga 

dengan pelaku usaha lainnya hal itu tidak dapat 

diartikan sebagai bentuk persekongkolan. ----------  

6. Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi tidak 

sependapat dengan Terlapor terkait kurang pihak 

dalam perkara a quo namun demikian Majelis 

Komisi memberikan pertimbangan tersendiri 

terkait kapasitas, tugas dan kewenangan SKK 

Migas. -----------------------------------------------------  
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4. Tentang Persyaratan Kapasitas Tangki 750.000-850.000 Barrels di 

95% di Luar Slope Tank----------------------------------------------------------------  

4.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya, menyatakan 

berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut 

(vide bukti I 6): ---------------------------------------------------------------  

4.1.1. Bahwa secara teknis tidak sesuai dengan standard 

internasional terkait kapasitas tangki kapal tanker atau 

FSO di dunia karena berada pada rentang kapasitas 

tangki kapal jenis Aframax dan Suezmax atau dengan 

kata lain ukuran yang tanggung. ------------------------------  

4.1.2. Bahwa tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan 

permasalahan safety sebagaimana diungkapkan Terlapor 

I yang juga dihubungkan dengan kejadian terbakarnya 

FSO Lentera Bangsa. --------------------------------------------  

4.1.3. Bahwa menimbulkan hambatan masuk bagi PT 

Pertamina (Persero) dan PT Armada Bumi Pratiwi Lines 

yang tidak dapat memperoleh kapal dengan spesifikasi 

tangki sebagaimana dipersyaratkan dipasaran Indonesia 

maupun internasional. ------------------------------------------  

4.1.4. Bahwa menimbulkan hambatan dari sisi harga 

penawaran bagi PT Buana Listyatama, Tbk dalam 

pelelangan terkait karena faktor kelangkaan kapal yang 

memaksa PT Buana Listyatama, Tbk mengambil skema 

bisnis untuk membeli kapal sehingga tidak dapat 

bersaing harga dengan Terlapor II. ----------------------------  

4.1.5. Bahwa menciptakan fasilitasi bagi FSO CNOOC 114 milik 

Terlapor II selaku kontraktor incumbent di Terminal Cinta 

baik dari sisi teknis maupun harga dalam pelelangan 

terkait. -------------------------------------------------------------  

4.2. Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya, menyatakan 

berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut 

(vide bukti TI.28): ------------------------------------------------------------  

4.2.1. Bahwa persyaratan mengenai kapasitas tangki sebesar 

750.000-850.000 barrels tidak terbukti sebagai bentuk 

tindakan Terlapor I yang mengarahkan spesifikasi teknis 

kapal yang akan ditenderkan kepada kapal milik Terlapor 
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II.  Fakta persidangan membuktikan bahwa penentuan 

spesifikasi tersebut sepenuhnya didasarkan pada 

kebutuhan operasi Terlapor I dan hasil perhitungan yang 

tepat dan benar serta telah mendapatkan persetujuan 

dari SKK Migas.---------------------------------------------------  

4.2.2. Bahwa dengan merujuk pada seluruh fakta-fakta selama 

pemeriksaan lanjutan persidangan a quo, telah terbukti 

bahwa perencanaan dan penentuan kapasitas tangki 

yang ditenderkan sebesar 750.000-850.000 barrels tidak 

mengarah dan/atau mengacu pada kapasitas tangki 

kapal FSO 114 milik Terlapor II.  Perencanaan dan 

penentuan kapasitas tangki yang ditenderkan 

sepenuhnya didasarkan pada hal-hal sebagaimana 

berikut: ------------------------------------------------------------  

a. Kebutuhan operasi Terlapor I. -----------------------------  

b. Hasil perhitungan Terlapor I dan SKK Migas. -----------  

c. Hasil pembahasan dan kesepakatan antara Terlapor I 

dan SKK Migas. ----------------------------------------------  

d. Hasil paling ekonomis. --------------------------------------  

4.3. Bahwa berkaitan dengan persyaratan kapasitas tangki tersebut, 

Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ---------------------------------  

4.3.1. Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Warta Elia 

Rataulam Sirumapea selaku Staf Divisi Eksploitasi, 

Deputi Perencanaan SKK Migas sebagai Saksi dalam 

persidangan yang menyatakan pada saat rapat 

pembahasan tangki mengenai permohonan spesifikasi 

teknis yang masuk ke dalam divisinya bersifat general 

dan yang disepakati adalah spesifikasi umum. Mengenai 

spesifikasi detil, Saksi katakan dituangkan oleh KKKS di 

dalam dokumen tender.  Bahwa CNOOC SES Ltd 

menyampaikan spesifikasi dan SKK Migas yang 

menyepakati hasil kesepakatan (vide bukti B21). -----------  

4.3.2. Bahwa berdasarkan keterangan Saudari Ir. Hendratmi 

Susilowati selaku Spesialis Pratama Dukungan Bisnis, 

Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan Minyak dan 

Gas Bumi, Deputi Operasi SKK Migas sebagai Saksi 



 

 
-444 - 

 

 
 

 

S A L I N A N 

dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut 

(vide bukti B27): ---------------------------------------------------  

a. Surat usulan dari CNOOC hanya memuat kapasitas 

650.000-850.000 barrels. CNOOC memutuskan 

untuk mengubah requirement dikarenakan adanya 

revisi terkait profile production. --------------------------  

b. Pada waktu itu yang datang ke rapat di SKK Migas 

adalah end user CNOOC (fungsi teknis di CNOOC 

sebagai operator) dan mengatakan membutuhkan 

750.000-850.000 bbls pada 95%. CNOOC 

menyatakan bahwa itu sudah sesuai profile produksi 

termasuk frekuensi lifting. SKK Migas menanyakan 

terkait persentase 95%, asumsi CNOOC saat itu 

terkait 750.000 bbls adalah dalam sebulan tidak ada 

lifting. Setelah CNOOC mengatakan ada perubahan 

forecast produksi dan forecast produksi maka yang 

di-challenge SKK Migas adalah 750.000 barrels dan 

menganggap bahwa forecast produksi yang dibawa 

oleh CNOOC sudah sesuai dengan yang sebenarnya 

yaitu sesuai dengan forecast produksi terakhir yang 

CNOOC sampaikan. ----------------------------------------  

c. Bahwa terhadap usulan CNOOC, SKK Migas tidak 

memaksakan dikarenakan tidak mengetahui situasi 

operasi. Liability akan berpindah ke SKK Migas 

padahal tidak tahu persis operasional di lapangan. --  

4.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat penentuan spesifikasi tersebut 

sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan operasi Terlapor I 

dengan mempertimbangkan aspek-aspek kapasitas produksi, 

lifting frequency, forecast production, parsel, dan kontingensi serta 

telah mendapatkan persetujuan dari SKK Migas. ----------------------  

4.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat persyaratan spesifikasi tender 

tidak serta merta sebagai bentuk fasilitasi menjadikan Terlapor II 

sebagai pemenang tender perkara a quo. --------------------------------  

4.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tidak adanya bukti 

komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung antara 

Terlapor I dan Terlapor II dalam konteks tender perkara a quo. -----  
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4.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan demikian tindakan 

Terlapor I sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan 

bentuk persekongkolan. ----------------------------------------------------  

 

5. Tentang Kelalaian Terlapor I Tidak Melakukan Verifikasi dan 

Klarifikasi Terhadap Persyaratan Kapasitas Tangki 750.000-850.000 

Barrels di 95% di Luar Slope Tank --------------------------------------------------------------  

5.1. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan AFE Nomor 14-8001 

Charter Hire One (1) Unit Floating Storage Offloading (FSO) for Cinta 

Terminal Nomor SRT-0159/SKKO0000/2014/S1 tanggal 20 

Februari 2014 dan Nomor SRT-0455/SKKO0000/2014/S7 

tanggal 10 Juni  2014 Perihal Persetujuan Rencana Pengadaan 

“Charter Hire One (1) Unit Floating Storage Offloading (FSO) for 

Cinta Terminal” (Nomor PS2137135) terdapat perbedaan 

spesifikasi teknis pada konsiderans surat persetujuan akan tetapi 

tidak dilakukan verifikasi dan klarifikasi dari Terlapor I kepada 

SKK Migas. ------------------------------------------------------------------  

5.2. Bahwa SKK Migas tidak menuangkan persetujuan spesifikasi 

teknis secara jelas dalam kedua surat persetujuan rencana 

pengadaan. ------------------------------------------------------------------  

5.3. Bahwa Majelis Komisi menilai persetujuan spesifikasi teknis 

merupakan hal yang paling esensial dalam tender perkara a quo 

sehingga seharusnya tercantum secara jelas dalam surat 

persetujuan rencana pengadaan. ----------------------------------------  

5.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I dan SKK 

Migas merupakan bentuk kelalaian dengan tidak memasukkan 

hasil kesepakatan rapat teknis dalam surat persetujuan rencana 

pengadaan. ------------------------------------------------------------------   

 

6. Tentang Persetujuan Persyaratan Kapasitas Tangki 750.000-

850.000 Barrels di 95% di Luar Slope Tank -----------------------------------  

6.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya, menyatakan 

berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut 

(vide bukti I6): ---------------------------------------------------------------  

6.1.1. Bahwa Terlapor II sebagai pemilik FSO CNOOC 114 

memiliki keuntungan dibanding peserta lain dikarenakan 

spesifikasi teknis terutama kapasitas tangki yang 
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dipersyaratkan mengacu pada spesifikasi tangki milik 

FSO CNOOC 114. ------------------------------------------------  

6.1.2. Bahwa kondisi ini diperparah dengan munculnya 

persetujuan spesifikasi teknis kapal atau FSO yang akan 

dilelangkan oleh SKK Migas yang tidak didukung dengan 

ketersediaan data kapal atau FSO sejenis serta tidak 

ditunjang dengan survey untuk melihat ketersediaan 

kapal atau FSO di pasar Indonesia maupun 

internasional. -----------------------------------------------------  

6.1.3. Bahwa Terlapor I sengaja menerapkan persyaratan 

spesifikasi tangki 750.000-850.000 barrels di luar slop 

tank tanpa melakukan survey ketersediaanya di pasar 

dengan tujuan memberikan keuntungan bagi Terlapor II 

baik secara teknis maupun dari sisi harga mengingat 

tidak tersedianya kapal di pasar Indonesia maupun 

jumlah yang sangat terbatas di pasar internasional. -------  

6.2. Atas hal tersebut, Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan 

bahwa penentuan spesifikasi tersebut sepenuhnya didasarkan 

pada kebutuhan operasi Terlapor I dan hasil perhitungan yang 

tepat dan benar serta telah mendapatkan persetujuan dari SKK 

Migas (vide bukti TI.28). ---------------------------------------------------  

6.3. Bahwa berkaitan dengan persetujuan Persyaratan Kapasitas 

Tangki 750.000-850.000 barrels di 95% di luar Slope Tank, 

Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ---------------------------------  

6.3.1. Bahwa berdasarkan dokumen Surat Nomor PRES/S-055 

tanggal 05 Februari 2013 Perihal Pengajuan AFE Nomor 

14-8001 "Charter Hire One (1) Unit Floating Storage 

Offloading (FSO) for Cinta Terminal” dari CNOOC SES Ltd 

kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu 

Migastercantum bahwa CNOOC SES Ltd bermaksud 

melaksanakan lelang untuk penyediaan (1) satu unit 

fasilitas Floating Storage Offloading (FSO) yang harus 

tertambat serta siap beroperasi di Cinta Terminal 

sebelum tanggal 09 Oktober 2014.  Fungsi utama jasa ini 

adalah sebagai berikut (vide bukti C108): --------------------  
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a. Menyediakan Floating Storage Offloading (FSO) untuk 

menampung minyak mentah hasil aktivitas produksi 

wilayah Sentral dan Selatan dengan kapasitas 

penyimpanan 650.000 sampai dengan 850.000 bbls. -  

b. Menyediakan jasa penginapan dan katering sebagai 

bagian dari fasilitas Floating Storage Offloading (FSO) 

untuk (30) tiga puluh personil CNOOC SES Ltd. -------  

c. Menyediakan dan melakukan semua jasa serta 

pekerjaan yang mendukung mengenai konversi, 

penambahan ataupun perubahan fasilitas serta 

pengadaan personil serta alat yang berkaitan dengan 

pengadaan jasa pada kedua poin di atas. ---------------  

6.3.2. Bahwa berdasarkan berdasarkan dokumen Notulen Rapat 

tanggal 06 Maret 2013 Perihal AFE 14-8001 Charter Hire 

One (1) Unit Floating Storage Offloading (FSO) for Cinta 

Terminal antara CNOOC SES Ltd dan Satuan Kerja 

Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas tercantum 

pembahasan sebagai berikut (vide bukti C109): ------------  

a. Bahwa draft spesifikasi teknis FSO sebagai 

persyaratan lelang dengan rincian umum sebagai 

berikut: --------------------------------------------------------  

i. Kapasitas tangki: 750.000-850.000 bbls pada 

95% kapasitas total tangki di luar tangki slop. ---  

ii. Single soft mooring pada SPM Storage. -------------  

iii. Akomodasi untuk LMO-Marine offshore personil 

min 30 PAX. ---------------------------------------------  

iv. Menyediakan catering services untuk seluruh 

personil di atas kapal. ---------------------------------  

v. Sertifikasi custody meter, helideck, derrick/crane.  

vi. Boilers, Meter, Prover. ----------------------------------  

b. Pemilihan kapasitas tangki di atas berdasarkan pada 

pertimbangan nilai forecast produksi, lifting dan 

akutal data jumlah observer di FSO CNOOC 114, 

dimana nilai data total observer terdiri dari crude 

hasil produksi ditambah dengan kandungan air. ------  
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6.3.3. Bahwa berdasarkan berdasarkan dokumen Surat Nomor 

PRES/S-479/VIII-2013 tanggal 26 Agustus 2013 Perihal 

Usulan Rencana Pengadaan untuk/Procurement Plan 

Proposal for: Charter Hire of One (1) Unit Floating Storage 

Offloading (FSO) for Cinta Terminal Pengadaan Nomor 

PS2137135 dari CNOOC SES Ltd kepada Satuan Kerja 

Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas tercantum 

sebagai berikut (vide bukti C110): -----------------------------  

“Perlu diketahui bahwa peserta lelang dengan metode 

Pemilihan Langsung ini adalah perusahaan besar yang 

sudah diketahui umum sebagai penyedia FSO, tanker, 

atau jasa sejenis bagi industry minyak dan gas di 

Indonesia dengan kapasitas 750.000 bbls-850.000 bbls. -  

6.3.4. Bahwa berdasarkan dokumen Minutes of Meeting tanggal 

06 September 2013 Perihal Usulan Rencana Pengadaan 

“Charter Hire One (1) Unit Floating Storage Offloading (FSO) 

for Cinta Terminal” PS2137135 antara CNOOC SES Ltd 

dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas 

tercantum pembahasan lingkup kerja sebagai berikut 

(vide bukti C112): ------------------------------------------------  

“Kontraktor diminta untuk menyediakan, memelihara 

dan mengoperasikan 1 (satu) unit Floating Storage 

Offloading (FSO) di area Cinta Terminal dengan kapasitas 

penyimpanan 750.000 bbls-850.000 bbls yang telah 

memiliki custody meter tersertifikasi, helideck, 

derrick/crane, boilers, dan peralatan-peralatan lain yang 

digunakan sesuai peruntukkannya, juga menyediakan 

jasa penginapan dan jasa boga untuk minimal 30 (tiga 

puluh) personil CNOOC. ----------------------------------------  

6.3.5. Bahwa berdasarkan dokumen Surat tanggal 20 Februari  

2014 Perihal Persetujuan AFE Nomor 14-8001 Charter 

Hire One (1) Unit Floating Storage Offloading (FSO) for 

Cinta Terminal Nomor SRT-0159/SKKO0000/2014/S1 

yang ditandatangani Plt. Kepala Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (J. Widjonarko) kepada 
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CNOOC SES Ltd tercantum sebagai berikut (vide bukti 

C113): --------------------------------------------------------------  

 

 

6.3.6. Bahwa berdasarkan dokumen Risalah Rapat tanggal 06 

Maret 2014 Perihal Rapat Permohonan Persetujuan 

Rencana Lelang Nomor PS2137135 “Charter Hire of One 

(1) Unit Floating Storage Offloading for Cinta Terminal” 

antara CNOOC SES Ltd dan Satuan Kerja Khusus 
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Pelaksana Kegiatan Hulu Migas tercantum pembahasan 

bahwa (vide bukti C114): ----------------------------------------  

“Mengacu kepada Surat Pengajuan Usulan Lelang Nomor 

PRES/S-479/VIII-2013 tanggal 26 Agustus 2013 

mengenai kebutuhan CNOOC SES Ltd. akan Jasa 

Penyewaan 1 (Satu) unit FSO di area Cinta Terminal dan 

Surat CNOOC SES Ltd. Nomor OPER/S-177/XII-2013 

tanggal 20 Desember 2013 mengenai Usulan Strategi 

Penetapan Periode Kontrak dan Harga Perhitungan 

Sendiri, serta Surat SKK Migas Nomor SRT-

0159/SKKO0000/2014/S1 tanggal 20 Februari 2014 

mengenai Persetujuan AFE Nomor 14-8001, CNOOC SES 

Ltd. menyampaikan sebagai berikut: -------------------------  

 

Judul Pekerjaan : Charter Hire of One (1) Unit Floating 
Storage Offloading for Cinta 
Terminal 

Nomor Lelang : PS2137135 
AFE : 14-8001, disetujui pada tanggal 20 

Februari 2014, sebesar US$ 

133,199,300 
Rencana Jangka 

Waktu Kontrak 

: 4 tahun periode pasti dan 4 tahun 

periode opsi 
 

 

6.3.7. Bahwa berdasarkan dokumen Surat tanggal 10 Juni  

2014 Perihal Persetujuan Rencana Pengadaan “Charter 

Hire One (1) Unit Floating Storage Offloading (FSO) for 

Cinta Terminal” (Nomor PS2137135) Nomor SRT-

0455/SKKO0000/2014/S7 yang ditandatangani Plt. 

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu 

Migas (J. Widjonarko) kepada CNOOC SES Ltd 

sebagaimana sebagai berikut (vide bukti C118): ------------  
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6.4. Bahwa Majelis Komisi menilai pembahasan dan kesepakatan 

mengenai persyaratan spesifikasi teknis telah dilakukan oleh 

Terlapor I kepada SKK Migas secara berulang-ulang dan tidak 

satupun dalam pembahasan tersebut SKK Migas menyatakan 

melarang atau tidak menyetujui terhadap persyaratan spesifikasi 

teknis. ------------------------------------------------------------------------  

6.5. Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa persyaratan kapasitas 

tangki 750.000-850.000 barrels di 95% di luar slope tank yang 

ditetapkan oleh Terlapor I sudah sesuai dengan kebutuhan 
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operasi berdasarkan hasil perhitungan dan telah melalui 

 pembahasan dan kesepakatan antara Terlapor I dan SKK Migas 

serta menghasilkan harga paling ekonomis yang kemudian 

dituangkan dalam Surat Persetujuan Rencana Pengadaan. Bahwa 

walaupun spesifikasi teknis tidak secara tegas tertulis dalam 

surat persetujuan SKK Migas akan tetapi aturan tender 

berdasarkan aturan dalam Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-

007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi 04) Buku Kedua Revisi IV Bab 

III Angka 2 tentang Kewenangan Kontraktor Kontrak Kerja Sama 

(KKKS) dalam Tahap Eksploitasi pada butir 2.2 Meminta 

Persetujuan SKK Migas poin 2.2.1 sampai dengan 2.2.8. -----------  

6.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat persyaratan kapasitas tangki 

750.000-850.000 barrels di 95% di luar slope tank yang 

ditetapkan Terlapor I tidak serta merta dapat disimpulkan sebagai 

bentuk pemberian perlakuan kesempatan eksklusif secara 

langsung maupun tidak langsung kepada Terlapor II dan tidak 

terjadi pengaturan dan atau penentuan pemenang tender dalam 

hal penetapan kriteria persyaratan spesifikasi. ------------------------  

 

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 -----------------------------------------------------------------------------------  

7.1. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 berbunyi sebagai berikut: ------------------------------------------  

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain 

dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. ----------  

7.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak 

terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur 

sebagai berikut: -------------------------------------------------------------  

7.2.1. Unsur Pelaku Usaha  -----------------------------------------------  

7.2.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam 

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 adalah orang perorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan 
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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. ----------------------------  

7.2.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam 

tender a quo adalah CNOOC South East 

Sumatera (SES) Ltd selaku Terlapor I 

sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang 

Hukum mengenai Identitas Para Terlapor 

sehingga secara mutatis mutandis menjadi 

bagian dari pemenuhan unsur ini. --------------  

7.2.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

terpenuhi. -------------------------------------------  

7.2.2. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang 

Terkait ------------------------------------------------------------------  

7.2.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha 

lain dalam perkara a quo adalah  PT Sillo 

Maritime Perdana selaku Terlapor II yang 

merupakan pelaku usaha sebagaimana telah 

diuraikan pada Bagian Identitas Para Terlapor 

sehingga secara mutatis mutandis menjadi 

bagian pemenuhan unsur ini. --------------------  

7.2.2.2. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain 

terpenuhi.  ------------------------------------------  

7.2.3. Unsur Bersekongkol ------------------------------------------------  

7.2.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, 

persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) 

bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, 

persekongkolan vertikal, dan gabungan dari 

persekongkolan horizontal dan vertikal. --------  

7.2.3.2. Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang 

dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan 

Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 
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Tahun 1999 Tentang Larangan 

Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya 

disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah 

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan 

dengan cara apapun dalam upaya 

memenangkan peserta tender tertentu. ----------  

7.2.3.3. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur 

bersekongkol tersebut dapat berupa: -----------  

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih. ---  

b. secara terang-terangan maupun diam-

diam melakukan tindakan penyesuaian 

dokumen dengan peserta lainnya.----------  

c. membandingkan dokumen tender sebelum 

penyerahan. -----------------------------------  

d. menciptakan persaingan semu. -------------  

e. menyetujui dan atau memfasilitasi 

terjadinya persekongkolan. ------------------  

f. tidak menolak melakukan suatu tindakan 

meskipun mengetahui atau sepatutnya 

mengetahui bahwa tindakan tersebut 

dilakukan untuk mengatur dalam rangka 

memenangkan peserta tender tertentu. ----  

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh 

penyelenggara tender atau pihak terkait 

secara langsung maupun tidak langsung 

kepada pelaku usaha yang mengikuti 

tender, dengan cara melawan hukum. -----  

7.2.3.4. Bahwa berdasarkan analisis tentang 

Persekongkolan sebagaimana diuraikan dalam 

bagian Tentang Hukum butir 4, 5 dan 6 

Majelis Komisi menilai bahwa (1) persyaratan 

kapasitas tangki 750.000-850.000 barrels di 

95% di luar slop tank, (2) kelalaian Terlapor I 

tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi 

terhadap persyaratan kapasitas tangki 
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750.000-850.000 barrels di 95% di luar slope 

tank dan (3) persetujuan persyaratan 

kapasitas tangki 750.000-850.000 barrels di 

95% di luar slop tank sebagaimana diuraikan 

di atas tidak dapat membuktikan adanya 

tindakan pemberian perlakuan istimewa 

untuk mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender yang berakibat kepada 

persaingan usaha tidak sehat dalam hal 

penetapan kriteria persyaratan spesifikasi 

antara Terlapor I dan Terlapor II. ----------------  

7.2.3.5. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol 

tidak terpenuhi. -----------------------------------  

7.2.4. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol, 

maka Majelis Komisi tidak perlu menguraikan unsur 

pasal selanjutnya.  ----------------------------------------------  

 

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus ----------------  

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi 

mempertimbangkan fakta sebagai berikut: ------------------------------------  

8.1. Bahwa berdasarkan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 pada Pasal 3 huruf a dan d sebagaimana dikutip sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------------------  

a. ... meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah 

satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan; -------------  

d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.  

8.2. Bahwa harga penawaran PT Sillo Maritime Perdana, Tbk. 

adalah sebesar US$ 63.816.750 (penawar terendah pertama) 

sedangkan PT Buana Listya Tama, Tbk. sebesar US$ 

86.971.500. --------------------------------------------------------------  

8.3. Bahwa selisih harga penawaran PT Sillo Maritime Perdana, 

Tbk. dibandingkan PT Buana Listya Tama, Tbk. adalah sebesar 

US$ 23.154.750 sehingga menyebabkan cost saving bagi 

Terlapor I. ----------------------------------------------------------------  

8.4. Bahwa dengan demikian, tindakan Terlapor I dalam 

menentukan persyaratan teknis tersebut telah mengakibatkan 
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efisiensi perusahaan sesuai dengan tujuan diadakannya tender 

perkara a quo dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 sebagaimana dimaksud pada butir 8.1 di atas. -------------  

8.5. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir di atas, Majelis 

Komisi mempertimbangkan peningkatan efisiensi ekonomi 

nasional serta terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam 

kegiatan usaha. ---------------------------------------------------------  

 

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi --------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk 

memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Satuan Kerja  Khusus 

Pelaksanan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk: --  

9.1. Membuat aturan yang tegas dalam proses pengadaan barang 

dan jasa serta tidak menyerahkan sepenuhnya persyaratan 

spesifikasi tender dan teknis kepada Kontraktor Kontrak Kerja 

Sama. --------------------------------------------------------------------  

9.2. Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan 

barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan 

memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh 

pejabat yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan di industri minyak dan gas bumi sehingga 

pelelangan atau tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat 

sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja 

Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama. ---  

9.3. Memastikan adanya tindakan konfirmasi ulang atau verifikasi, 

koreksi, dan validasi terhadap semua dokumen dalam proses 

pelelangan atau tender untuk memastikan pelaku usaha 

mendapatkan kesempatan yang sama dengan menjamin 

tender bersifat terbuka atau transparan, tidak bersifat 

diskriminatif dan dapat diikuti oleh semua pelaku usaha 

dengan kompetensi atau level of playing field yang sama. ------  

9.4. Melakukan perubahan terhadap Pedoman Tata Kerja 

Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama 

terutama untuk mengatur Perubahan Lingkup Kerja (PTK) 

agar tidak hanya berdasarkan pada penambahan nilai 
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kontrak, tetapi pada penggantian atau menghilangkan 

spesifikasi barang/peralatan yang mempengaruhi faktor 

keselamatan. ------------------------------------------------------------  

9.5. Melakukan perubahan terhadap Pedoman Tata Kerja 

Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama 

terutama untuk mengatur Perubahan Lingkup Kerja (PTK) 

akibat menghilangkan spesifikasi barang/peralatan yang tidak 

dapat dipenuhi oleh pemenang tender. -----------------------------  

9.6. Melakukan monitoring kontrak terutama yang berhubungan 

dengan negosiasi terhadap perubahan spesifikasi teknis yang 

dilakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan pemenang 

tender dan memastikan bahwa perubahan spesifikasi teknis 

tersebut tidak mempengaruhi proses pengadaan barang dan 

jasa yang telah dilakukan terutama dalam pemberian 

kesempatan yang sama. ----------------------------------------------  

 

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup -------------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan 

Kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -------------------------------  

 

 

MEMUTUSKAN  

 

 

Menyatakan bahwa Terlapor I (CNOOC South East Sumatera (SES) 

Ltd) dan Terlapor II (PT Sillo Maritime Perdana) tidak terbukti 

melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ------------  

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis 

Komisi  pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 oleh Majelis Komisi yang 

terdiri dari Kamser Lumbanradja, M.B.A. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. 

Sukarmi, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D., masing-

masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan 

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 

November 2017 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kamser Lumbanradja, 

M.B.A. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai 

Anggota Majelis Komisi dan dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D., 
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sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Febby Kristantri, S. 

Sos., M.E., dan Rosanna Sarita, S.H. masing-masing sebagai Panitera. 

 

Ketua Majelis Komisi, 

 
 

ttd.  
 
 

Kamser Lumbanradja, M.B.A. 
 
 

Anggota Majelis Komisi, 

 

ttd. 

 
 

Dr. Sukarmi, S.H., M.H. 

Anggota Majelis Komisi, 

 

ttd. 

 
 

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D. 
 

 

 

Panitera, 

 

ttd.  
 
 

Febby Kristantri, S. Sos., M.E. 

 

ttd. 
 
 

Rosanna Sarita, S.H. 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya,  

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  

Direktur Persidangan, 

 

 

 

M. Hadi Susanto 

 


